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Kopsavilkums 
I ES tiesību aktos krāpšana ir definēta kā tīšs pārkāpums, kurš kaitē vai varētu kaitēt 
ES budžetam. ES un dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par krāpšanas un citādas ES finanšu 
intereses apdraudošas nelikumīgas rīcības, tostarp korupcijas, apkarošanu. Laikā no 
2013. līdz 2017. gadam Komisija un dalībvalstis konstatēja vairāk nekā 4000 iespējami 
krāpniecisku pārkāpumu. Tie skāra ES atbalstu gandrīz 1,5 miljardu EUR apmērā, no kā 
72 % bija ES kohēzijas politikas izdevumi. Īstenojot kohēzijas politiku, dalībvalstu 
vadošās iestādes atbild par to, lai būtu ieviesti samērīgi un efektīvi krāpšanas 
apkarošanas pasākumi, pamatojoties uz apzināto risku. Šiem pasākumiem jāaptver viss 
“krāpšanas apkarošanas pārvaldības process”, proti, krāpšanas novēršana, atklāšana 
un attiecīga rīcība, tostarp ziņošana par atklātajiem gadījumiem un nepareizi izmaksātu 
līdzekļu atgūšana. 2007.–2013. gada periodā saistībā ar ES kohēzijas finansējumu 
atklāto krāpšanas gadījumu apmērs bija 0–2,1 % atkarībā no dalībvalsts.  

II Šajā revīzijā mēs novērtējām, vai vadošās iestādes ir pienācīgi pildījušas pienākumus 
katrā krāpšanas apkarošanas pārvaldības procesa posmā. Konkrēti, mēs novērtējām, 
vai vadošās iestādes 

a) izstrādāja krāpšanas apkarošanas politiku, sagatavoja visaptverošu riska 
novērtējumu un īstenoja piemērotus novēršanas un atklāšanas pasākumus, 

b) pienācīgi rīkojās krāpšanas atklāšanas gadījumos sadarbībā ar citām krāpšanas 
apkarošanas struktūrām. 

III Mēs konstatējām, ka vadošās iestādes labāk novērtēja krāpšanas risku kohēzijas 
finansējuma izmantošanā 2014.–2020. gada periodā, pārsvarā izmantojot Komisijas 
norādījumos iekļauto “lietošanai gatavo” rīku. Tomēr daži no šiem analīzes 
dokumentiem nebija pietiekami pamatīgi. Lai gan vadošās iestādes ir uzlabojušas 
krāpšanas novēršanas pasākumus, tās nav panākušas vērā ņemamu progresu proaktīvā 
krāpšanas atklāšanā. Turklāt tās bieži nav izstrādājušas novēršanas un atklāšanas 
pasākumu ietekmes uzraudzīšanas un novērtēšanas procedūras. 

IV Attiecībā uz rīcību krāpšanas gadījumā vadošās iestādes kopā ar citām krāpšanas 
apkarošanas struktūrām nav pietiekamā mērā reaģējušas visos atklātajos krāpšanas 
gadījumos. Konkrēti, ziņošanas sistēma nav apmierinoša, vairākas vadošās iestādes ne 
vienmēr sistemātiski ziņo par aizdomām par krāpšanu kompetentajām struktūrām, 
koriģējošajiem pasākumiem ir ierobežots atturošais spēks, un krāpšanas apkarošanas 
darbību koordinācija nav pietiekama. Mēs arī konstatējām, ka 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda krāpšanas atklāšanas rādītāji, kas paziņoti Komisijas Ziņojumā par 



 5 

 

ES finansiālo interešu aizsardzību 2017. gadā, patiesi neatspoguļo apmeklētajās 
dalībvalstīs faktiski atklātās krāpšanas līmeni, bet drīzāk norāda uz krāpšanas 
gadījumiem, par ko šīs valstis nolēmušas ziņot Komisijai. 

V Revīzijas iznākumā mēs iesakām 

i) dalībvalstīm, kurām nav krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas, tādu izstrādāt; 
Komisijai gadījumos, kad nav pietiekami sīki izstrādātas valsts stratēģijas, prasīt 
vadošajām iestādēm sagatavot oficiālu stratēģiju un politiku cīņai pret ES līdzekļu 
izkrāpšanu;  

ii) vadošajām iestādēm izstrādāt pamatīgākus krāpšanas riska novērtējumus, šajā 
procesā iesaistot attiecīgās ārējās struktūras; 

iii) uzlabot krāpšanas atklāšanas pasākumus: dalībvalstīm – vairāk izmantojot datu 
analītikas rīkus – un Komisijai – aktīvi veicinot citu proaktīvu un jaunu krāpšanas 
atklāšanas metožu izmantošanu; 

iv) Komisijai uzraudzīt krāpšanas gadījumā izmantotos rīcības mehānismus, lai 
nodrošinātu to konsekventu piemērošanu;  

v) Komisijai veicināt to, lai dalībvalstis izvērstu AFCOS funkcijas koordinācijas 
uzlabošanai.  

VI 2021.–2027. gadam paredzētās KNR apspriešanas un pieņemšanas procesā 
likumdevēji varētu apsvērt 

o padarīt par obligātu krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas vai politikas 
pieņemšanu un pienācīgu datu analītikas rīku (piem., “Arachne”) izmantošanu;  

o ieviest sankcijas un sodus tiem, kas ir vainīgi ES finansiālajām interesēm kaitējošā 
krāpšanā. 

VII Atbilstoši subsidiaritātes principam ievērojot dalībvalstu tiesības uz rīcības brīvību 
saistībā ar to, kā tās definē un organizē krāpšanas apkarošanas darbu, ES likumdevēji 
varētu apsvērt, vai nebūtu jānosaka dalībvalstu krāpšanas apkarošanas 
dienestu (AFCOS) obligātās pamatfunkcijas, lai nodrošinātu šiem dienestiem efektīvu 
koordinējošo lomu. 
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Ievads 

Krāpšanas apkarošana Eiropas Savienībā 

01 ES tiesību aktos nošķir šādus terminus1: 

o “ar krāpšanu nesaistīti pārkāpumi” – definēti kā ES tiesību normas pārkāpumi, ko 
rada kāda saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu 
kaitēt ES budžetam vai to pārvaldītiem budžetiem (..), veicot nepamatotus 
izdevumus2, 

o “ar krāpšanu saistīti pārkāpumi” (jeb “krāpšana”) – definēti3 kā tīša darbība vai 
tīša bezdarbība, kas saistīta ar 

— kļūdainu, neprecīzu vai nepilnīgu paziņojumu vai dokumentu iesniegšanu vai 
izmantošanu, kas izraisa nelikumīgu līdzekļu piesavināšanos vai nelikumīgu 
līdzekļu aizturēšanu no ES vispārējā budžeta vai budžetiem, ko pārvalda 
ES vai kas tiek pārvaldīti ES vārdā; 

— informācijas neizpaušanu, ar ko tiek pārkāptas īpašas saistības, radot tādas 
pašas sekas; vai 

— šādu līdzekļu nepareizu izmantošanu, kas neatbilst mērķiem, kuriem tie tika 
sākotnēji piešķirti. 

02 Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 325. pantā ir noteikts, ka krāpšanas 
un citādas ES finansiālās intereses apdraudošas nelikumīgas rīcības apkarošana ir 
kopīga ES (kuru pārstāv Komisija) un dalībvalstu atbildība. Šis pienākums attiecas uz 
visām ES ieņēmumu un izdevumu programmām un visām politikas jomām. 

                                                      
1 No šīm definīcijām mēs esam izslēguši atsauces uz ES ieņēmumiem. 

2 Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 
finanšu interešu aizsardzību (PIF regula) (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.), 1. panta 2. punkts. 

3 Padomes 1995. gada 26. jūlija Akts, ar ko izstrādā Konvenciju par Eiropas Kopienu finansiālo 
interešu aizsardzību (PIF konvencija), Pielikums, 1. panta a) apakšpunkts. 
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03 ES kohēzijas politika aptver trīs Eiropas strukturālos un investīciju fondus4 
(ESI fondus), kuri ir: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds (KF) un 
Eiropas Sociālais fonds (ESF). Komisija un dalībvalstis kopīgi īsteno šos fondus ar 
darbības programmām (DP), kurās sīkāk izklāstīts, kā dalībvalstis izmantos ES līdzekļus 
konkrētajā plānošanas periodā. 

o 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija 440 darbības programmas kohēzijas 
jomā. Gandrīz divas trešdaļas DP jau ir slēgtas. 

o 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 389 darbības programmas. Šīs 
DP joprojām īsteno. 

04 Komisijā par ES kohēzijas politikas īstenošanu atbild divi ģenerāldirektorāti: 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts un Reģionālās politikas 
un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts. Dalībvalstīs ar DP īstenošanu un pārbaudīšanu 
strādā trīs veidu “programmu iestādes”:  

o vadošā iestāde atbild par DP īstenošanu,  

o sertifikācijas iestāde atbild par maksājumu pieteikumu iesniegšanu Komisijai un 
DP gada pārskatu sagatavošanu,  

o revīzijas iestāde atbild par neatkarīga atzinuma sniegšanu par pārskatu ticamību, 
radušos izdevumu likumību un pārvaldības un kontroles sistēmu darbību. 

05 Saskaņā ar ES kohēzijas politikas tiesisko regulējumu 2007.–2013. gada 
plānošanas periodam dalībvalstis ir atbildīgas par pārkāpumu (tostarp krāpšanas) 
novēršanu, atklāšanu un koriģēšanu, kā arī par nepamatoti izmaksātu summu 
atgūšanu5. Kopīgo noteikumu regulā (KNR), kas attiecas uz 2014.–2020. gada 
plānošanas periodu, šī prasība ir izvērstāka, proti, vadošās iestādes “ievieš efektīvus un 
                                                      
4 ESI fondos ietilpst arī Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). 

5 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (konsolidētā versija) (OV L 210, 31.7.2006., 
25. lpp.), 58. panta h) apakšpunkts, 70. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 98. panta 
1. punkts, un Komisijas 2006. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1826/2006, kas paredz 
noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (konsolidētā versija) 
(OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.), 20. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 28. panta 1. punkta 
e) un n) apakšpunkts, 28. panta 2. punkts, 30. pants un 33. panta 2. punkts. 
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samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus”6. Komisija 
iesaka7 vadošajām iestādēm aptvert visu “krāpšanas apkarošanas pārvaldības procesu” 
(sk. 1. attēlu), kas ir krāpšanas novēršana, atklāšana un attiecīga rīcība (galvenokārt 
ziņošana par atklātajiem gadījumiem un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšana). Šajā 
ziņā Komisija piemēro principu, kas paredz pilnīgu neiecietību pret krāpšanu un 
korupciju8. 

                                                      
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko 

paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
(OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.) (turpmāk tekstā – “Kopīgo noteikumu regula”), 72. pants 
un 125. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Šajā ziņojumā mēs lietojam terminu “krāpšanas 
apkarošanas pārvaldības process”, kas atbilst Komisijas norādījumu dokumentos lietotajam 
terminam “krāpšanas apkarošanas pārvaldības cikls”.  

7 Dalībvalstīm un par programmu īstenošanu atbildīgajām iestādēm paredzētie norādījumi 
“Krāpšanas riska novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi”, 
EGESIF 14–0021, 11. lpp.  

8 ERAF, KF, ESF, Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD), Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF), Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) un 
EJZF kopīgā krāpšanas apkarošanas stratēģija 2015.–2020. gadam, 2015. g. 23. decembris, 
Ares (2015) 6023058, 2.2.1. iedaļa ( http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-
files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015–2020.pdf). 

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015%E2%80%932020.pdf
http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015%E2%80%932020.pdf
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1. attēls. Krāpšanas riska pārvaldības process 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz COSO pamatnostādnēm. 

06 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir ES galvenā krāpšanas apkarošanas 
struktūra. Tas palīdz izstrādāt un īstenot Komisijas krāpšanas apkarošanas politiku un 
administratīvi izmeklē krāpšanu, korupciju un citu nelikumīgu rīcību, kas kaitē 
ES budžetam. 

07 Dalībvalstīs par krāpšanas apkarošanas pasākumu īstenošanu atbild vadošās 
iestādes, bet ne tikai. Kopš 2013. gada katrā dalībvalstī ir jābūt krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienestam (AFCOS), kurš veicina efektīvu sadarbību un informācijas, 
tostarp operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar OLAF9. Komisija sīkāk izstrādātos 
norādījumos10 ir noteikusi, ka AFCOS pilnvarās vajadzētu paredzēt, ka šie dienesti 
dalībvalstīs koordinē visus leģislatīvos, administratīvos un izmeklēšanas pienākumus un 
darbības, ar ko aizsargā ES finansiālās intereses. Dalītās pārvaldības jomā dalībvalstu 

                                                      
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 

Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
(OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.) (grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 26. oktobra Regulu (ES, Euratom) 2016/2030 (OV L 317, 23.11.2016., 1. lpp.)), 
3. panta 4. punkts. 

10 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service 
(AFCOS) [Norādījumi par krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) 
galvenajiem uzdevumiem un atbildības jomu], Ares(2013) 3403880, 13.11.2013.  

NOVĒRŠANA

ATKLĀŠA

NA

RĪCĪBA

ATKLĀŠANA

Jāizstrādā krāpšanas 
riska pārvaldības politika 
kā daļa no organizācijas 
pārvaldības

Jāsagatavo visaptverošs 
krāpšanas riska 
novērtējums

Jāizvēlas, jāpilnveido un 
jāpiemēro krāpšanas 
kontroles darbības, lai 
novērstu un atklātu 
krāpšanu

Jāparedz process 
ziņošanai par krāpšanu 
un koordinēta pieeja 
izmeklēšanai un 
koriģējošiem 
pasākumiem

Jāuzrauga krāpšanas 
riska pārvaldības 
process, jāziņo par 
rezultātiem un process 
ir jāuzlabo
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iestādēm ir jāziņo Komisijai par aizdomām par krāpšanu vai konstatētiem krāpšanas 
gadījumiem (un citiem pārkāpumiem), izmantojot pārkāpumu pārvaldības sistēmu 
IMS (Irregularity Maganement System), kas bāzēta OLAF krāpšanas apkarošanas 
informācijas platformā. 

Par krāpšanu ES kohēzijas politikā ziņo daudz biežāk nekā citās 
izdevumu jomās 

08 Eiropas Parlaments un Padome 2017. gada 5. jūlijā pieņēma Direktīvu (ES) 
2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (turpmāk tekstā – “PIF direktīva”11). Direktīvā ir iekļauta kopēja 
definīcija krāpšanai, kas apdraud ES finansiālās intereses, īpaši saistībā ar publisko 
iepirkumu. Dalībvalstīm līdz 2019. gada 6. jūlijam ir jāiestrādā PIF direktīva savos 
tiesību aktos12. 

09 2018. gada septembrī Komisija publicēja 29. gada ziņojumu “Eiropas Savienības 
finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu”13 (turpmāk tekstā – “2017. gada 
PIF ziņojums”). Dalītās pārvaldības jomā Komisija sagatavo šo ziņojumu, balstoties uz 
informāciju, ko dalībvalstis paziņo, izmantojot pārkāpumu pārvaldības sistēmu IMS 
(sk. 7. punktu). 2017. gada PIF ziņojuma analīze liecina, ka par krāpšanu (gan 
aizdomām, gan konstatētiem krāpšanas gadījumiem) ES kohēzijas politikā ziņo daudz 
biežāk nekā citās jomās: kohēzijai ir atvēlēta tikai viena trešā daļa budžeta, bet 
kohēzijas jomā ir 39 % no visiem paziņotajiem krāpšanas gadījumiem un 72 % no šajos 
gadījumos iesaistītajām kopējām finanšu summām (sk. 2. attēlu). 

                                                      
11 Saīsinājums PIF nāk no franču valodas “protection des intérêts financiers” un attiecas uz 

ES finansiālo interešu aizsardzību. 

12 Direktīva 2017/1371, 17. panta 1. punkts. 

13 COM(2018) 553 final, 3.9.2018. 
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2. attēls. Pārkāpumi katrā politika jomā, par kuriem 2013.–2017. gadā 
ziņots kā par krāpnieciskiem 

 
Avots: 2017. gada PIF ziņojums, Statistikas pielikums, II daļa (Izdevumi). 

10 Saskaņā ar datiem, kas izmantoti 2017. gada PIF ziņojuma pamatošanai, 
pārkāpumi, par kuriem dalībvalstis ir ziņojušas kā par krāpnieciskiem, veido 0,44 % no 
ES līdzekļiem, kas izmaksāti kohēzijas politikai. To dēvē par “krāpšanas atklāšanas 
rādītāju”14, un tas ļoti atšķiras katrā dalībvalstī (sk. 3. attēlu). Krāpšanas atklāšanas 
rādītājs ES kohēzijas finansējumā visā 2007.–2013. gada periodā var būt 0–2,1 %. 
2017. gada PIF ziņojumā nav paskaidrots, kāpēc šis rādītājs Slovākijā ir ievērojami 
lielāks. Vidēji atsevišķā vērtība katram pārkāpumam, par kuru ziņots kā par 
krāpniecisku, ir 0,8 miljoni EUR. 

                                                      
14 2017. gada PIF ziņojums, Statistikas pielikums, 93. lpp. Krāpšanas atklāšanas rādītājs ir 

attiecība starp summām, kas iesaistītas gadījumos, par kuriem ziņots kā par krāpnieciskiem, 
un 2007.–2013. gada plānošanas periodā veiktajiem maksājumiem (91. lpp.). Šajā rādītājā 
nav iekļauta neatklāta vai nepaziņota krāpšana. 

(skaits) (procentuālā daļa) (miljoni EUR) (procentuālā daļa)

Kopējā lauksaimniecības politika 2 081 50% 350,9 24%

Kohēzija un zivsaimniecība
- zivsaimniecība 64 2% 20,1 1%

- lauksaimniecība (l īdz 2007. g.) 24 1% 3,4 0%

- kohēzija 1 645 39% 1 063,6 72%

Pirmspievienošanās politika 133 3% 28,8 2%

Tiešā pārvaldība 206 5% 21,5 1%

KOPĀ (izdevumu daļa) 4 153 100% 1 488,3 100%

Politikas joma

Pārkāpumi, par kuriem ziņots kā par 
krāpnieciskiem

Iesaistītās finanšu summas
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3. attēls. Atklātie un paziņotie krāpšanas gadījumi kā procentuāla daļa 
no kohēzijas politikas finansējuma, ko ES dalībvalstis saņēmušas 2007.–
2013. gada plānošanas periodā  

 
NB! Šajā attēlā dotā krāpšanas atklāšanas rādītāja (FDR) aprēķinā nav ieskaitīti pārkāpumi 
zivsaimniecības politikā, kuri Komisijas publicētajā statistikā ir ieskaitīti kohēzijas un zivsaimniecības 
politikā, bet kuri nepalielina ES kopējo krāpšanas atklāšanas rādītāju. Te nav ieskaitītas arī vairākām 
valstīm kopīgās Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, lai gan tās ir ņemtas vērā, aprēķinot šajā 
attēlā norādīto ES vidējo rādītāju. Attiecībā uz dalībvalstīm, kurām FDR ir nulle: Somija un Luksemburga 
ziņoja, ka krāpniecisku pārkāpumu nav, savukārt Īrija un Zviedrija ziņoja par dažiem pārkāpumiem ar 
zemu finansiālo vērtību.  

Avots: ERP, pamatojoties uz 2017. gada PIF ziņojumu, 93. lpp. 

2,13 %

1,10 %

0,88 %

0,86 %

0,74 %

0,61 %

0,57 %

0,44 %

0,37 %

0,34 %

0,31 %

0,26 %

0,15 %

0,14 %

0,14 %

0,12 %

0,12 %

0,07 %

0,05 %

0,05 %

0,04 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Slovākija

Rumānija

Čehija

Latvija

Slovēnija

Polija

Portugāle

ES kopā

Itālija

Igaunija

Horvātija

Nīderlande

Kipra

Austrija

Vācija

Apvienotā Karaliste

Bulgārija

Grieķija

Spānija

Dānija

Malta

Ungārija

Lietuva

Francija

Beļģija

Zviedrija

Īrija

Somija

Luksemburga
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11 Mēs uzskatījām par nepieciešamu novērtēt vadošo iestāžu darbu, jo šīs iestādes ir 
pirmās, kurām nākas saskarties ar krāpšanu ES kohēzijas politikā. Komisijas viedoklis15 
ir tāds, ka kombinēta pieeja varētu ievērojami samazināt krāpšanas risku kohēzijas 
politikā un atturēt no krāpšanas, proti, no vienas puses, vadošajām iestādēm ir 
jāsagatavo visaptverošs riska novērtējums, kam seko pienācīgi novēršanas un 
atklāšanas pasākumi, un, no otras puses, kompetentajām iestādēm (parasti policijai vai 
prokuratūrai) jāveic koordinēta un savlaicīga izmeklēšana. Šī revīzija ir strukturēta 
atbilstoši šīm divām plašajām jomām. 

  

                                                      
15 Dalībvalstīm un par programmu īstenošanu atbildīgajām iestādēm paredzētie norādījumi 

“Krāpšanas riska novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi”, 
EGESIF 14–0021, 16.6.2014., 11. lpp. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 
12 Mēs nolēmām revidēt vadošo iestāžu darbu saistībā ar krāpšanas apkarošanu 
kohēzijas politikā, jo šīm iestādēm ir svarīga loma, un tā tas būs arī 2021.–2027. gada 
plānošanas periodā. Mēs novērtējām, vai vadošās iestādes ir pienācīgi pildījušas 
pienākumus katrā krāpšanas apkarošanas pārvaldības procesa posmā, kas ir krāpšanas 
novēršana, krāpšanas atklāšana un rīcība krāpšanas gadījumā, tostarp ziņošana par 
krāpšanu un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšana. Konkrēti, mēs novērtējām, vai 
vadošās iestādes 

a) izstrādāja krāpšanas apkarošanas politiku, sagatavoja visaptverošu riska 
novērtējumu un īstenoja piemērotus novēršanas un atklāšanas pasākumus, 

b) pienācīgi rīkojās krāpšanas atklāšanas gadījumos, turklāt koordinēti kopā ar 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas struktūrām un krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienestiem (AFCOS), ņemot vēra šo struktūru funkcijas apmeklētajās 
dalībvalstīs. 

13 Mēs aplūkojām dalībvalstu vadošo iestāžu un AFCOS lomu kohēzijas politikā. 
Revidējām vadošās iestādes, kuru atbildībā bija ES kohēzijas politikas darbības 
programmas (DP), ko finansē no trīs galvenajiem Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem: KF, ESF un ERAF. Mēs nolēmām revīzijā neiekļaut Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi (ERAF ietvaros), jo attiecīgajās DP finansētajos projektos ir iesaistīti 
dažādu valstu partneri, kurus pārrauga dažādu dalībvalstu iestādes.  

14 Mēs izskatījām, kā vadošās iestādes krāpšanas apkarošanas procesa pārvaldībā 
bija ņēmušas vērā dalībvalsts juridisko un stratēģisko krāpšanas apkarošanas satvaru, 
īpaši, ja bija izstrādāta krāpšanas apkarošanas valsts stratēģija. Aicinājām visas vadošās 
iestādes piedalīties aptaujā par krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumiem un 
saņēmām atbildes no 23 dalībvalstu iestādēm. 

15 Mēs apmeklējām septiņas dalībvalstis: Bulgāriju, Franciju, Ungāriju, Grieķiju, 
Latviju, Rumāniju un Spāniju. Lai izraudzītos apmeklējamās dalībvalstis, analizējām 
2016. gada PIF ziņojumā minētos krāpšanas atklāšanas rādītājus un krāpšanas 
gadījumu skaitu un salīdzinājām šos skaitļus ar citiem pieejamiem krāpšanas riska 
rādītājiem. Revīzijas apmeklējumu laikā tikāmies ar to iestāžu pārstāvjiem, kuras atbild 
par revidēto 43 DP īstenošanu (22 DP – 2007.–2013. g. un 21 DP – 2014.–2020. g.), un 
ar galvenajām krāpšanas apkarošanā iesaistītajām struktūrām (prokuratūra, tiesu 
iestādes, izmeklēšanas iestādes, krāpšanas apkarošanas aģentūras un konkurences 
iestādes). Apmeklētajās dalībvalstīs revidējām uz profesionālo spriedumu balstītu izlasi 
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ar DP, kas reprezentēja visus fondus (ERAF, ESF un, kad tas bija iespējams, KF) un 
dažāda veida intervences veidus. 

16 Mēs izskatījām lietu dokumentus izlasē iekļautiem Komisijai paziņotiem 
138 krāpnieciskiem pārkāpumiem tajās 22 DP, kuras tika pārbaudītas no 2007.–
2013. gada perioda. Ja datu kopas lielums to ļāva, revidējamos pārkāpumus atlasījām 
pēc nejaušības principa jeb tā dēvētā naudas vienības principa. Mēs nevērtējām 
izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesu iestāžu darbu, lai gan aplūkojām vadošo 
iestāžu koordināciju un saziņu ar šīm iestādēm. 

17 Šā ziņojuma konstatējumi papildina 2019. gada 10. janvārī publicēto īpašo 
ziņojumu Nr. 1/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas”, 
kurā bija aptverta Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģijas koncepcija un 
īstenošana un kurā galvenā uzmanība bija pievērsta OLAF lomai, bet mēs aplūkojām arī 
par ES kohēzijas politikas īstenošanu atbildīgo Komisijas ģenerāldirektorātu veikto 
darbu saistībā ar krāpšanas apkarošanas politiku (sk. 4. punktu). 
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Apsvērumi 

Krāpšanas apkarošanas politika un krāpšanas novēršanas un 
atklāšanas pasākumi 

Vadošajām iestādēm pārsvarā nav atsevišķas krāpšanas apkarošanas 
politikas 

18 Komisija ir sniegusi norādījumus dalībvalstīm un vadošajām iestādēm, lai 
palīdzētu tām pildīt juridisko pienākumu ieviest samērīgus un efektīvus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus.  

— Komisija iesaka dalībvalstīm pieņemt krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas 
ESI fondu aizsardzībai ar mērķi nodrošināt krāpšanas apkarošanas pasākumu 
vienlīdzīgu un efektīvu īstenošanu, īpaši gadījumos, kad dalībvalstu 
organizatoriskās struktūras ir decentralizētas. 

— Attiecībā uz darbības programmām Komisija iesaka vadošajām iestādēm izstrādāt 
strukturētu pieeju krāpšanas risināšanai, to grupējot četros galvenajos krāpšanas 
apkarošanas pārvaldības procesa elementos: novēršana, atklāšana, koriģēšana un 
sodīšana16.  

— Komisija ir izstrādājusi konkrētus kritērijus, pēc kuriem novērtēt, kā vadošās 
iestādes ievēro juridisko pienākumu ieviest samērīgus un efektīvus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus17. 

                                                      
16 Dalībvalstīm un par programmu īstenošanu atbildīgajām iestādēm paredzētie norādījumi 

“Krāpšanas riska novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi”, 
EGESIF 14–0021, 16.6.2014., OLAF rokasgrāmata par dalībvalstu revidentu lomu krāpšanas 
novēršanā un atklāšanā, 2014. g. oktobris, un Norādījumi par vienoto metodoloģiju 
pārvaldības un kontroles sistēmu novērtēšanai dalībvalstīs, EGESIF 14–0010-final, 
18.12.2014. 

17 Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp., 30. pants 
un IV pielikums. Šajā regulā ir definētas galvenās pārvaldības un kontroles sistēmu prasības 
un to klasifikācija saistībā ar to efektīvu darbību (īpaši sk. 7. pamatprasību “Samērīgu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu efektīva īstenošana”). 
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19 Komisija iesaka vadošajām iestādēm definēt oficiālu krāpšanas apkarošanas 
politiku18, lai tādējādi būtu pausta apņemšanās cīnīties pret krāpšanu un risināt ar 
krāpšanu saistītās problēmas. Politikas dokumentā cita starpā būtu jāparedz 
stratēģijas, ar kurām tiktu attīstīta pret krāpšanu vērsta kultūra un noteikts atbildības 
sadalījums par krāpšanas problēmu risināšanu. Mēs uzskatām, ka vadošajām iestādēm 
bija jāizstrādā oficiāla krāpšanas apkarošanas politika vai tamlīdzīgs atsevišķs 
dokuments, kurā būtu paredzēti krāpšanas novēršanas, atklāšanas un rīcības pasākumi 
un paskaidrots darbiniekiem, ES līdzekļu saņēmējiem un citām iestādēm, ka ir ieviesti 
un tiek īstenoti krāpšanas apkarošanas pasākumi. 

20 Revīzijas apmeklējumu gaitā konstatējām, ka ļoti reti šī politika reāli ir oficiāls 
atsauces dokuments, kurā uzskaitīti pasākumi, kas īstenojami katrā krāpšanas 
apkarošanas pārvaldības procesa posmā, pamatojoties uz apzināto krāpšanas risku. 
Mēs konstatējām oficiālas krāpšanas apkarošanas politikas piemērus tikai Latvijā, dažās 
Spānijas starpniekstruktūrās un Francijā, kur šī politika nav pieejama publiski. Visos 
pārējos gadījumos nolūkā iegūt pilnu krāpšanas apkarošanas pasākumu aprakstu 
mums nācās izskatīt vairākus pārvaldības dokumentus un procedūru rokasgrāmatas. 
Mēs uzskatām, ka oficiālas krāpšanas apkarošanas politikas trūkums ierobežo 
dalībvalstu spēju pārraudzīt un koordinēt krāpšanas apkarošanas pasākumus un 
izvērtēt to efektivitāti. To ir svarīgi atzīmēt, jo tikai desmit dalībvalstis ir pieņēmušas 
krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju19, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu 
(sk. 18. punktu). 

21 Mēs arī uzskatām, ka tādu noteikumu trūkums, kuros vadošajām iestādēm prasīts 
pieņemt oficiālu krāpšanas apkarošanas politiku, ir 2014.–2020. gada krāpšanas 

                                                      
18 Šajā nozīmē “oficiālas krāpšanas apkarošanas politikas” jēdziens atbilst “krāpšanas riska 

pārvaldības programmai”, kā to definējusi Sertificētu krāpšanas izmeklētāju 
asociācija (ACFE) “Krāpšanas izmeklētāju rokasgrāmatā” un “Krāpšanas riska pārvaldības 
vadlīnijās”, ko tā izstrādājusi kopīgi ar Tredveja komisiju sponsorējošo organizāciju 
komiteju (COSO), kā arī jēdzienam “oficiālas krāpšanas un korupcijas apkarošanas 
stratēģijas”, ko definējis Sertificētais publisko finanšu un grāmatvedības institūts (CIPFA) 
“Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības prakses kodeksā”. 

19 Krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas ir izstrādātas desmit no 28 dalībvalstīm: Bulgārijā, 
Čehijā, Grieķijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Ungārijā, Maltā un Slovākijā. Arī 
Rumānijai ir stratēģija, bet tā ir novecojusi. (Avots: 2017. gada PIF ziņojums, 12. lpp.) 
Pārējās dalībvalstis nav pieņēmušas valsts stratēģiju: Beļģija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, 
Spānija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Slovēnija, 
Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. 
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apkarošanas satvara konceptuāla nepilnība. Turklāt Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 480/2014, ar kuru papildina 2014.–2020. gada perioda KNR, samērīgu un efektīvu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu īstenošanas nepilnības nav minētas starp 
“nopietnajiem trūkumiem”, kas paši par sevi var būt par iemeslu DP maksājumu 
apturēšanai vai finanšu korekcijām20. Tādējādi krāpšanas apkarošanas pasākumiem ir 
piešķirts mazāks svars nekā citiem aspektiem, ko ņem vērā pārvaldības un kontroles 
sistēmu novērtēšanā. Komisijas priekšlikumā kopīgo noteikumu regulai 2021.–
2027. gadam krāpšanas apkarošanas pasākumi nav iekļauti starp horizontālajiem 
veicinošajiem nosacījumiem21, kas dalībvalstīm jāizpilda, lai saņemtu ES kohēzijas 
finansējumu. 

Vadošās iestādes sistemātiski novērtē krāpšanas risku, bet šo procesu 
varētu vēl uzlabot 
Vadošās iestādes sistemātiski apzina krāpšanas risku 

22 Vislielākā izmaiņa salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada plānošanas periodu ir tā, ka 
tagad vadošajām iestādēm ir jānovērtē krāpšanas risks saskaņā ar 2014.–2020. gada 
kontroles satvara prasībām (sk. 5. punktu). Šā noteikuma mērķis ir likt vadošajām 
iestādēm noteikt pastāvošo iekšējās kontroles mehānismu piemērotību tam, lai 
risinātu risku, kas saistīts ar dažādiem iespējamiem krāpšanas scenārijiem, un apzināt 
jomas, kurās vajadzīgi papildu kontroles mehānismi. 

23 Vēl viena krāpšanas apkarošanas tēma, kas minēta dalībvalstīm un vadošajām 
iestādēm adresētajos EGESIF norādījumos (sk. 18. punktu), ir krāpšanas riska 
novērtēšanas uzdevums, un norādījumos ir arī iekļauts arī “lietošanai gatavs” 
praktiskais palīglīdzeklis, saskaņā ar kuru veikt novērtējumu22. Visas revīzijā apmeklētās 
vadošās iestādes bija pildījušas šo pienākumu sagatavot krāpšanas riska novērtējumu. 
Tas ir uzlabojums iestāžu pieejā attiecībā uz krāpšanas apkarošanu kohēzijas jomā. 

                                                      
20 30. pants un IV pielikums. 

21 Komisijas priekšlikums kopīgo noteikumu regulai 2021.–2027. gadam, COM(2018) 375, 
29.5.2018., 11. pants un III pielikums. 

22 Norādījumu dokumentā Komisija piedāvāja krāpšanas riska novērtējuma modeli, kurš 
saturēja 31 standarta objektīvā riska faktoru, kas bija sīkāk iedalīti 40 riska faktoros, un bija 
ierosināti 128 risku mazinoši kontroles mehānismi, kuri visi bija strukturēti saistībā ar 
četriem vadības pamatprocesiem (kandidātu atlase, darbību īstenošana un pārbaudīšana, 
sertifikācija un maksājumi un vadošo iestāžu rīkots tiešs iepirkums). Tomēr šajā norādījumu 
dokumentā nav aptverti finanšu instrumenti vai risks saistībā ar valsts atbalstu. 
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Lielākajā daļā gadījumu iestādes izmantoja Komisijas piedāvāto krāpšanas riska 
novērtējuma modeli vai to attiecīgi pielāgoja. 

24 Komisija 2018. gada 28. novembrī publicēja rezultātus, kas iegūti pētījumā23 par 
krāpšanas un korupcijas novēršanas praksi, ko dalībvalstis piemēro, ievērojot 2014.–
2020. gada plānošanas perioda konkrētos noteikumus (pētījums tika pasūtīts ārējiem 
speciālistiem 2016. gada decembrī). Pētījumā secināts, ka jaunās tiesību aktu prasības, 
īpaši attiecībā uz krāpšanas riska novērtēšanas procesu, ir veicinājušas to, ka 
dalībvalstu centieni risināt krāpšanu kļuvuši oficiālāki un sistemātiskāki. Tomēr 
pētījumā secināts arī, ka dažas iestādes, iespējams, pietiekami nenovērtē 
pašnovērtējuma rezultātā iegūtos riska līmeņus (sk. 1. izcēlumu). 

1. izcēlums 

Apkopojošs pētījums par krāpšanas un korupcijas novēršanu 
ESI fondos 

Pētījumā aplūkoja izlasi, kurā bija iekļautas 50 DP no 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda (41 no šīm DP bija saistīta ar kohēziju, izņemot Eiropas teritoriālo 
sadarbību). Izlasi veidoja Komisija, piemērojot profesionālo spriedumu tā, lai būtu 
aptvertas visas dalībvalstis un vairākas nozares un fondi. Pētnieku grupa caurskatīja 
dalībvalstu sniegto informāciju, īpaši krāpšanas riska novērtējumu rezultātus, un 
iztaujāja programmu iestādes un AFCOS.  

Pētījumā galvenā uzmanība bija pievērsta krāpšanas novēršanas pasākumu 
koncepcijai un, mazākā mērā, krāpšanas atklāšanas metodēm un bija novērtēts 
pasākumu samērīgums ar apzinātajiem riska faktoriem. Tomēr pētījumā nebija 
aplūkota krāpšanas riska novērtēšanas metode. Pētījumā arī nav izdarīti secinājumi 
par pašlaik ieviesto pasākumu efektivitāti. 

                                                      
23 REGIO ĢD “Krāpšanas un korupcijas novēršana Eiropas strukturālajos un investīciju fondos – 

ES dalībvalstu prakses inventarizācija” (Preventing fraud and corruption in the European 
Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States), 
2018. g. oktobris 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-
the-implementation-of-article-125–4-c-of-the-regulation-eu-no-1303.–2013.-laying-down-
the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-
states). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
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Galvenos no pētījuma izsecinātos jautājumus var apkopot šādi: 

Pozitīvie komentāri Uzlabojamās jomas 

2014.–2020. gada plānošanas periodā 
krāpšanas un korupcijas apkarošanas 
centieni ir oficiālāki un sistemātiskāki. 

Vismazāk samērīgi ir riska mazināšanas 
pasākumi saistībā ar piedāvājumiem, 
kuru pamatā ir slepena noruna, un 
saistībā ar dubultu finansējumu. 

Riska mazināšanas pasākumi pārsvarā ir 
samērīgi ar pašnovērtējumos 
apzinātajiem riska faktoriem. 

Dažas iestādes, iespējams, pietiekami 
nenovērtē pašnovērtējumos apzināto 
krāpšanas riska faktoru līmeni. 

Lielākā daļa iestāžu izmanto Komisijas 
piedāvāto krāpšanas riska novērtēšanas 
veidni. 

Ne visas vadošās iestādes novērtē 
krāpšanas risku DP līmenī. 

Iekļaujošāks krāpšanas riska 
novērtēšanas process ir labāk 
piemērots tam, lai samazinātu 
krāpšanas risku. 

Ir jānodrošina vairāk saziņas ar 
dalībvalstu iestādēm par krāpšanas 
apkarošanas darbībām. 

 Izlasē iekļautās vadošās iestādes 
uzskata, ka “Arachne” tagadējā formā 
pilnībā neatbilst reālajām vajadzībām. 

 

Dažus aspektus varētu vēl uzlabot 

25 Tomēr mēs atzīmējam, ka dažas no apmeklētajām vadošajām iestādēm formāli 
pieiet krāpšanas riska novērtēšanai, kas liek domāt, ka tām forma ir svarīgāka par 
saturu. 

26 Turklāt vadošās iestādes parasti apzina krāpšanas risku, pamatojoties uz pašu 
pieredzi, neņemot vērā citu zinošu struktūru papildu ieguldījumu (tādu struktūru kā 
krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
iestādes vai citas specializētas ekspertu aģentūras). 
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27 Dalībvalstu apmeklējumos konstatētais liecināja, ka vairākas vadošās iestādes un 
starpniekstruktūras, iespējams, nebija pienācīgi novērtējušas krāpšanas risku. 

o Bulgārijā revīzijas iestāde jau bija konstatējusi, ka dažas vadošās iestādes bija 
nepareizi klasificējušas dažus krāpšanas riska faktorus kā “mazus” un tāpēc nebija 
tiem paredzējušas papildu kontroles procedūras. 

o Francijā mūsu apmeklētās vadošās iestādes nebija novērtējušas papildu kontroles 
mehānismu ietekmi uz atlikušo krāpšanas risku. 

o Spānijā, kur atbildība par krāpšanas riska novērtējumu ir daļēji deleģēta 
starpniekstruktūrām, vadošās iestādes pasūtītā neatkarīgā novērtējumā bija 
konstatētas nesakritības starp apzinātajiem riska faktoriem un plānotajiem 
kontroles mehānismiem (piem., dažiem riska faktoriem nebija atbilstoša rīcības 
plāna vai kontroles mehānismi bija ieviesti jomās, kurām pievienota atzīme 
“neattiecas”). 

o Rumānijā vienā no revidētajām DP starpniekstruktūras, kurām bija deleģētas 
līdzīgas funkcijas un piešķirts līdzīgs finansējums, sagatavoja dažādus krāpšanas 
riska novērtējumus. 

o Ungārijā mēs konstatējām, ka krāpšanas riska novērtējums nebija pietiekami 
aptverošs (tajā nebija ņemti vērā agrāku revīziju rezultāti) un neietvēra riska 
faktorus, kuri īpaši raksturīgi attiecīgo DP darbībām un finansējuma saņēmējiem. 

28 Gandrīz visos gadījumos vadošās iestādes bija secinājušas, ka ieviestie krāpšanas 
apkarošanas pasākumi atbilst apzinātajam krāpšanas riskam. Ņemot vērā konstatētās 
nepilnības, uzskatām, ka šāds secinājums varētu būt pārāk optimistisks. 

Vadošās iestādes ir uzlabojušas krāpšanas novēršanas pasākumus, bet 
nav panākts vērā ņemams progress proaktīvā krāpšanas atklāšanā 

29 Vadošajām iestādēm ir jāizstrādā efektīvi un samērīgi krāpšanas novēršanas un 
atklāšanas pasākumi, pamatojoties uz apzināto risku, lai tādā veidā ievērojami 
mazinātu krāpšanas iespējas. 

Vadošās iestādes ir izstrādājušas konkrētus krāpšanas novēršanas pasākumus 2014.–
2020. gada periodam 

30 Mēs konstatējām, ka papildu krāpšanas apkarošanas pasākumos, kas izstrādāti 
2014.–2020. gada periodam, galvenā uzmanība ir pievērsta preventīviem pasākumiem, 
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kuri ir visaptverošāki nekā 2007.–2013. gada periodā. Mūsu aptaujas rezultātos 
redzams, ka papildu preventīvie pasākumi galvenokārt ir: darbinieku mācības, kurās 
informē par krāpšanas iespējamību, interešu konflikta politika, darbiniekiem un 
atbalsta saņēmējiem paredzētas ētikas pamatnostādnes un iestāžu vadības publicēti 
krāpšanas apkarošanas paziņojumi un deklarācijas. 

31 Mūsu aptauja arī parādīja, ka vadošās iestādes par efektīvāko veidu, kādā novērst 
ar ES kohēzijas finansējuma izmantošanu saistīto krāpšanu, uzskatīta šādus pasākumus: 
informēšana par krāpšanu (darbinieku mācības un īpaši pasākumi starpniekstruktūrām 
un projektu atbalsta saņēmējiem), interešu konflikta politika un rīcības kodeksi 
(sk. 4. attēlu). Citi krāpšanas novēršanas pasākumi (piem., darbinieku atbalsta 
programmas ar mērķi mazināt spiedienu uz darbiniekiem, kuri var būt pakļauti 
krāpšanas riskam, un atlīdzības sistēmas, kad vadošās iestādes publiski dara zināmu 
nolūku piešķirt atlīdzību trauksmes cēlējiem) nav bieži, lai gan tos uzskata par diezgan 
efektīviem. 

4. attēls. Vadošo iestāžu piemērotie krāpšanas novēršanas pasākumi un 
viedoklis par to efektivitāti 

 
Avots: ERP veiktā vadošo iestāžu aptauja. 

32 Dažas dalībvalstis ir izmantojušas inovatīvākas metodes pret ES finansiālajām 
interesēm vērstas krāpšanas novēršanai, piemēram, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iesaistīšana publisku līgumu izpildes uzraudzībā vai informēšanas 
kampaņas, kurās vēršas pret dažu veidu krāpnieciskas rīcības pieņemšanu sabiedrībā 
(sk. 2. izcēlumu). 

1 Krāpšanas apkarošanas mācības darbiniekiem 86 % ||||||||||||||||||||||||||||||| 92 %
2 Oficiāla interešu konflikta politika 83 % |||||||||||||||||||||||||||||| 91 %
3 Darbinieku rīcības kodeksa pieņemšana 73 % ||||||||||||||||||||||||||||| 88 %
4 Krāpšanas apkarošanas politikas publicēšana 71 % ||||||||||||||||||||||||||| 82 %
5 Izpratnes veicināšanas pasākumi projektu atbalsta saņēmējiem, kuros informē par krāpšanas risku 57 % |||||||||||||||||||||||||||||| 90 %
6 Izpratnes veicināšanas pasākumi strarpniekstruktūrām saistībā ar krāpšanu 54 % ||||||||||||||||||||||||||||||| 92 %
7 Darbinieku iepriekšējās darbības pārbaude 29 % ||||||||||||||||||||||||| 75 %
8 Darbinieku atbalsta programmas 20 % ||||||||||||||||||||||||||||| 86 %
9 Citi pasākumi 13 % |||||||||||||||||||||||||||||| 89 %

10 Atlīdzības shēmas 4 % |||||||||||||||||||||| 67 %

To vadošo iestāžu procentuālā daļa, kuras ziņo, ka piemēro uzskaitītos krāpšanas novēršanas pasākumus
To vadošo iestāžu procentuālā daļa, kuras 
attiecīgo pasākumu uzskata par efektīvu
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2. izcēlums 

Inovatīvi krāpšanas novēršanas pasākumi 

Integritātes pakti 

2015. gadā Eiropas Komisija un Transparency Intenational – pasaules mēroga 
nevalstiskā organizācija, kas aktīvi apkaro korupciju un ir plaši pazīstama ar to, ka 
publicē korupcijas uztveres indeksu – uzsāka izmēģinājuma projektu, kurā ieviesa 
“integritātes paktus” kā inovatīvu veidu krāpšanas novēršanai ES kohēzijas politikas 
projektos. Integritātes pakts ir nolīgums, saskaņā ar kuru iestāde, kas atbild par 
publiska līguma piešķiršanu, un uzņēmējs, kurš uz šo līgumu piesakās, apņemas 
atturēties no koruptīvas prakses un nodrošināt pārredzamību iepirkuma procesā. 
Šiem paktiem ir pievienots vēl viens atsevišķs nolīgums, kas iesaista kādu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju (piem., NVO, nodibinājumu vai vietēju sabiedrisko 
organizāciju), kura uzrauga, lai visas iesaistītās puses pildītu saistības. Integritātes 
paktu mērķis ir palielināt pārredzamību, pārskatatbildību un labu pārvaldību publisku 
līgumu piešķiršanā, vairot uzticēšanos publiskām iestādēm un veicināt izmaksu 
lietderību un ietaupījumus, labāk īstenojot iepirkumu. Projekta otrā fāze sākās 
2016. gadā, un tā turpināsies četrus gadus24. Mēs apspriedām integritātes paktu 
izmantošanu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā, Rumānijā un Ungārijā, 
un pārsvarā organizācijām bija pozitīvs viedoklis par šo iniciatīvu. 

Pretkrāpšanas kustība “Atkrāpies!” 

Latvijas AFCOS 2017. gada martā uzsāka informēšanas kampaņu “Atkrāpies!”, kuras 
mērķis bija vērsties pret dažu veidu krāpnieciskas rīcības pieņemšanu sabiedrībā. 
Valsts televīzijas kanālos rādīja kampaņas reklāmas ar pazīstamu cilvēku 
piedalīšanos, un iestādēm, uzņēmumiem, tirdzniecības vietām un iedzīvotājiem 
izdalīja informatīvus materiālus. Kampaņa sasniedza plašu auditoriju un kādu laiku 
bija ļoti populāra. 

Krāpšanas atklāšanas pasākumi 2014.–2020. gada periodā pārsvarā saglabājušies 
tādi paši kā 2007.–2013. gada periodā 

33 Lai gan līdz ar obligātajiem krāpšanas riska novērtējumiem vairāk uzmanības ir 
pievērsts krāpšanas novēršanai, 2014.–2020. gada plānošanas periodam vadošās 
iestādes maz ir izstrādājušas papildu metodes krāpšanas atklāšanai. Vadošās iestādes 
tā vietā paļaujas uz iekšējās kontroles mehānismiem un procedūrām, kas pastāvēja jau 
2007.–2013. gadā, kad kontroles satvars bija vājāks (sk. 5. attēlu), proti, pārbaudēm uz 
vietas vai revīzijām, iekšējiem krāpšanas paziņošanas mehānismiem un, mazākā mērā, 

                                                      
24 Plašāku informāciju par integritātes paktiem var meklēt Komisijas tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
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brīdinājuma zīmēm jeb “sarkanajiem karogiem”25. Kā dalībvalstu aptaujā, tā revīzijas 
apmeklējumos mēs novērojām maz papildu proaktīvus kontroles mehānismus 
krāpšanas atklāšanai (piem., īpašas pārbaudes ar mērķi atklāt slepenas vienošanās 
publiskajos iepirkumos, kas var būt saņemto konkursa piedāvājumu semantiskā analīze 
vai netipisku konkursa piedāvājumu modeļu konstatēšana). 

5. attēls. Vadošo iestāžu piemērotie krāpšanas atklāšanas pasākumi un 
viedoklis par to efektivitāti 

 
Avots: ERP veiktā vadošo iestāžu aptauja. 

Praktisku problēmu dēļ mazinās noderība uzticības tālruņiem, pa kuriem trauksmes 
cēlēji var ziņot par krāpšanu 

34 Mūsu aptaujas rezultāti liecina, ka vadošās iestādes maz izmanto uzticības 
tālruņus, lai gan tās pārsvarā uzskata, ka tā ir efektīva krāpšanas atklāšanas metode. 
Uzticības tālruņi un citi trauksmes celšanas mehānismi ļauj vadošajām iestādēm (un 
citām attiecīgajām dalībvalstu iestādēm) uzzināt par iespējamu krāpšanu, kas nav 
atklāta ar citiem kontroles mehānismiem26. Dažādos pētījumos konstatēts, ka šīs 
metodes tiek uzskatītas par svarīgākajiem krāpšanas atklāšanas avotiem27. Revīzijas 
apmeklējumos mēs novērtējām trauksmes celšanas mehānismus un konstatējām, ka to 
izmantošanu ierobežo vairākas praktiskas problēmas, piemēram, tie ne vienmēr ir 
anonīmi un, iespējams, ka projektu atbalsta saņēmējiem un iedzīvotājiem par tiem nav 

                                                      
25 Pamatojoties uz Komisijas 2009. gada 18. februāra informatīvo paziņojumu par krāpšanas 

liecībām, īstenojot ERAF, ESF un KF. 

26 ES kohēzijas politikas finansējuma izkrāpšanai raksturīgi, ka krāpnieki izpēta pastāvošo 
kontroles mehānismu ierobežojumus un mēģina tos apiet, lai tieši vai netieši iegūtu 
nelikumīgu peļņu. 

27 Īpaši Sertificētu krāpšanas izmeklētāju asociācijas (ACFE) 2018. gada pasaules mēroga 
pētījums par krāpšanu un pārkāpumiem noteiktās profesijās (Report to the Nations). Šajā 
pētījumā secināts, ka krāpšanu galvenokārt atklāj, kad par to ziņo darbinieki, klienti, 
konkurenti vai anonīmi avoti. 

1 Pārbaudes uz vietas / revīzijas 87 % |||||||||||||||||||||||||||||||| 95 %
2 Iekšējie mehānismi ziņošanai par krāpšanu 86 % ||||||||||||||||||||||||||||| 87 %
3 Krāpšanas “sarkano karogu” noteikšana 69 % |||||||||||||||||||||||||| 79 %
4 Projektu atbalsta saņēmēju krāpšanas riska novērtēšana 60 % |||||||||||||||||||||||||||| 83 %
5 Riska noteikšanas rīks “Arachne” 49 % |||||||||||||||||||||||| 71 %
6 Datu analītika /datizraces metodes 46 % |||||||||||||||||||||||||||||| 91 %
7 Uzticības tālrunis trauksmes cēlējiem attiecībā uz krāpšanu 44 % ||||||||||||||||||||||||| 74 %
8 Citi pasākumi 21 % ||||||||||||||||||||||||||| 80 %

To vadošo iestāžu procentuālā daļa, kuras ziņo, ka piemēro uzskaitītos 
krāpšanas atklāšanas pasākumus

To vadošo iestāžu procentuālā daļa, kuras 
attiecīgo pasākumu uzskata par efektīvu
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pietiekami daudz informācijas. Gadījumos, kad tiesiskais regulējums neparedz anonīmu 
ziņošanas kanālu izmantošanu, vadošās iestādes un AFCOS vienmēr var pāradresēt 
anonīmos trauksmes cēlējus uz OLAF ieviesto sistēmu ziņošanai par krāpšanu28. 

35 Komisija 2018. gada 23. aprīlī ierosināja direktīvu par trauksmes cēlēju 
aizsardzību. Mērķis bija vienādot dažādās dalībvalstu pieejas un vairāk aizsargāt 
cilvēkus, kuri ziņo par Savienības tiesību pārkāpumiem, tostarp par ES finansiālās 
intereses apdraudošiem pārkāpumiem. Palāta 2018. gada 15. oktobrī publicēja 
atzinumu par šo priekšlikumu, kurā izteica viedokli, ka trauksmes celšanas sistēmu 
ieviešana vai izvēršana visās dalībvalstīs palīdzētu uzlabot ES politikas virzienu 
pārvaldību, iesaistot iedzīvotājus un darbiniekus. Taču mēs norādījām arī uz dažiem 
pilnveidojamiem aspektiem, piemēram, priekšlikuma plašā tvēruma vispārējā 
sarežģītība varētu mazināt potenciālo trauksmes cēlēju juridisko noteiktību un tādējādi 
atturētu no ziņošanas. Palāta arī norādīja, ka nav skaidri noteikts pienākums rīkot 
informēšanas kampaņas un darbinieku mācības un ka cilvēkiem, kas anonīmi ziņojuši 
par krāpšanu, nedrīkst liegt trauksmes cēlējiem pienākošos aizsardzību vēlāk, ja top 
zināma viņu identitāte29. Saistībā ar šīs direktīvas pieņemšanu Eiropas Parlaments un 
dalībvalstis 2019. gada 12. martā panāca pagaidu vienošanos par jauniem 
noteikumiem, kas garantētu aizsardzību trauksmes cēlējiem, kuri ziņo par ES tiesību 
aktu pārkāpumiem30. 

Krāpšanas atklāšanā nepietiekami izmanto datu analītiku 

36 Komisija mudina vadošās iestādes proaktīvi izmanot datu analītiku, lai atklātu 
potenciāli liela riska situācijas un “sarkanos karogus” un lai regulāri atjauninātu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu mērķi. Datu analītika būtu sistemātiski jāizmanto 
projektu atlasē, pārvaldības pārbaudēs un revīzijās31. Cīņā pret krāpšanu Komisija 
piedāvā īpašu datizraces rīku “Arachne”, ar kura palīdzību vadošās iestādes var apzināt 

                                                      
28 Krāpšanas paziņošanas rīks “Report fraud” https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-

you/report-fraud_en. 

29 Atzinums Nr. 4/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, 3., 12., 21., 23. un 
32. punkts. 

30 Sk. Komisijas preses relīzi IP/19/1604 “Eiropas Komisija ir gandarīta par pagaidu vienošanos, 
kuras mērķis ir Eiropas Savienībā labāk aizsargāt trauksmes cēlējus” 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19–1604_en.htm). 

31 Dalībvalstīm un par programmu īstenošanu atbildīgajām iestādēm paredzētie norādījumi 
“Krāpšanas riska novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi”, 
EGESIF 14–0021. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en
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krāpšanas riskam pakļautus projektus. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 
2018. gada decembrī “Arachne” izmantoja 21 dalībvalsts, īstenojot 165 darbības 
programmas, kas atbilst 54 % no visa ES kohēzijas finansējuma 2014.–2020. gadā 
(izņemot Eiropas teritoriālo sadarbību). Īpašajā ziņojumā Nr. 1/2019 “Cīņa pret 
krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas” Palāta uzsvēra, ka “Arachne” ir 
svarīgs krāpšanas novēršanas rīks. Šajā ziņojumā mēs novērtējam “Arachne” kā datu 
analītikas rīka devumu krāpšanas atklāšanā. 

37 Viens no galvenajiem revīzijas darbā iegūtajiem apsvērumiem ir, ka vadošās 
iestādes krāpšanas atklāšanai nepietiekami izmanto datu analītiku. Mūsu aptauja 
liecina, ka tikai puse vadošo iestāžu krāpšanas atklāšanai izmanto datu analītikas rīkus 
(sk. 5. attēlu), tostarp nepietiekami izmanto rīku “Arachne”. Apmeklētajās dalībvalstīs 
mēs konstatējām: 

o viena no apmeklētajām dalībvalstīm (Grieķija) nesniedz informāciju par to, vai 
tuvākajā nākotnē ir paredzēts ieviest “Arachne”, tomēr Grieķijas vadošās iestādes 
neizmanto nekādu citu līdzvērtīgu datu analītikas rīku, kuru varētu lietot visām 
valstī īstenotajām darbības programmām; 

o četrās no pārējām sešām apmeklētajām dalībvalstīm “Arachne” lieto, bet vadošās 
iestādes nav pietiekami ievadījušas vajadzīgos operacionālos datus vai 
nepietiekami izmanto rīku iekšējās kontroles mehānismiem; 

o tā kā “Arachne” statūtos piekļuves tiesības ir paredzētas tikai vadošajām 
iestādēm, sertifikācijas iestādēm un revīzijas iestādēm, “Arachne” nevar 
automātiski izmantot izmeklēšanas iestādes. 

Mēs arī konstatējām, ka divu apmeklēto dalībvalstu vadošās iestādes, kuras ir pilnībā 
iestrādājušas “Arachne” savās pārvaldības procedūrās, ir izmantojušas šo rīku, lai labāk 
pielāgotu konkrētus krāpšanas apkarošanas pasākumus tiem atbalsta saņēmējiem, kas 
ietilpst liela riska grupā. 

38 Mēs neieguvām nekādu pārliecinošu skaidrojumu tam, kāpēc vadošās iestādes 
pilnībā neizmantoja Komisijas par brīvu piedāvāto rīku. Tomēr Komisijas pašas 
2018. gada novembra pētījumā (sk. 24. punktu un 1. izcēlumu) secināts, ka vadošās 
iestādes neuzskata “Arachne” pašreizējo versiju par pilnībā atbilstošu savām 
vajadzībām. Pētījuma autori uz to norādīja kā uz īpaši satraucošu faktu, jo “Arachne” 
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noderība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik darbības programmās šajā rīkā tiek ievadīta 
informācija32. 

39 Revīzijas apmeklējumos mēs tomēr novērojām arī labas prakses piemērus, kad 
dalībvalstu iestādes bija izstrādājušas datu analītikas rīkus, ar kuriem apzināja 
potenciālu krāpšanas risku (sk. 3. izcēlumu). 

3. izcēlums 

Datu analītikas laba prakse dalībvalstīs 

Mēs konstatējām turpmāk aprakstītos datu analītikas rīkus, kurus izmanto tieši tam, 
lai atklātu iespējamu krāpšanu ES kohēzijas finansējuma izmantošanā. 

o Rumānijā Integritātes valsts aģentūra ir izstrādājusi IT sistēmu “PREVENT”, ar 
kuru līgumslēdzēju iestāžu un konkursu dalībnieku iesniegto informāciju 
salīdzina ar informāciju, kas iekļauta citās valsts datubāzēs, piemēram, 
komercreģistrā. Šo sistēmu izmantoja, lai pārbaudītu 839 publiskā iepirkuma 
procedūras, kurās bija iesaistīts ES finansējums, un Aģentūra izdeva 
42 integritātes brīdinājumus korekciju vai izmeklēšanas veikšanai. 

o Spānijā starpniekstruktūra, kas atbild par lielas daļas darbības programmas 
“Comunidad Valenciana” īstenošanu sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm, 
ir izstrādājusi ātrās brīdināšanas IT sistēmu “SALER”, kurā apvienotas četras 
atsevišķas valsts un reģiona datubāzes ar mērķi apzināt krāpšanas risku. Šā rīka 
ieviešana vēl turpinās. 

Vadošajām iestādēm trūkst procedūru, saskaņā ar kurām uzraudzīt un 
novērtēt krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumus 

40 Komisija mudina dalībvalstis un vadošās iestādes izstrādāt procedūras krāpšanas 
novēršanas un atklāšanas pasākumu uzraudzībai. Cita starpā būtu jāievieš īpaša 
kārtība, kādā ziņot par to, kādi krāpšanas apkarošanas pasākumi ir ieviesti un kā tie tiek 
piemēroti. Dalībvalstīm un vadošajām iestādēm vajadzētu izmantot uzraudzības 
rezultātus, lai novērtētu pasākumu efektivitāti un nepieciešamības gadījumā pielāgotu 
krāpšanas apkarošanas stratēģiju un politiku. 

                                                      
32 REGIO ĢD “Krāpšanas un korupcijas novēršana Eiropas strukturālajos un investīciju fondos – 

ES dalībvalstu prakses inventarizācija” (Preventing fraud and corruption in the European 
Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States), 
51. lpp. 
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41 Izņemot Latviju, mēs konstatējām, ka apmeklētās vadošās iestādes nepārbauda 
krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumu efektivitāti. Iestādes tikai ierobežotā 
mērā uzskaita, kādi pasākumi ir izmantoti, un reti tos sasaista ar konkrētiem 
rezultātiem. Tātad netiek novērtēti krāpšanas apkarošanas sistēmu faktiskie rezultāti; 
to nedara ne vadošās iestādes, ne citas programmu īstenošanā iesaistītās iestādes, 
tostarp revīzija iestādes, ne AFCOS. 

2007.–2013. un 2014.–2020. gada plānošanas periodos ir paziņoti līdzīgi krāpšanas 
līmeņi 

42 Vadošās iestādes un citas dalībvalstu struktūras ziņo Komisijai par krāpnieciskiem 
un ar krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem, izmantojot pārkāpumu pārvaldības 
sistēmu IMS. 2018. gada decembrī dalībvalstis (galvenokārt vadošās un revīzijas 
iestādes) bija paziņojušas kopā 1925 krāpnieciskus pārkāpumus saistībā ar 2007.–
2013. gada periodu un 155 krāpnieciskus pārkāpumus – saistībā ar 2014.–2020. gada 
periodu. Šie pārkāpumi aptver aizdomās turamus un konstatētus krāpšanas gadījumus, 
kuru potenciālā ietekme uz ES līdzekļiem ir attiecīgi 1,6 miljardi EUR 2007.–2013. gada 
periodā un 0,7 miljardi EUR 2014.–2020. gada periodā. 

43 6. attēlā var redzēt 2007.–2013. un 2014.–2020. gadā pārkāpumu pārvaldības 
sistēmā IMS paziņoto pārkāpumu skaitu un vērtību. Līdz šim 2014.–2020. gada periodā 
kā krāpnieciski ir paziņoti 155 pārkāpumi, kas ir par 10 % mazāk nekā atbilstošajā laika 
posmā 2007.–2013. gadā periodā (174). Citāda aina ir finansiālajā aspektā: paziņotās 
krāpšanas potenciālā ietekme uz ES kohēzijas politikas finansējumu 2014.–
2020. gadā (0,7 miljardi EUR) ir vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā tajā pašā laika 
posmā iepriekšējā periodā (0,2 miljardi EUR). Taču šā ievērojamā pieauguma cēlonis ir 
divi atsevišķi gadījumi, kuros ir aizdomas par krāpšanu, bet kurus mēs uzskatām par 
netipiskiem (izlecējiem) datiem33. 

                                                      
33 Par šiem diviem pārkāpumiem ziņoja Slovākija, un to vērtība ir gandrīz 0,6 miljardi EUR. Pēc 

definīcijas šie gadījumi ir krāpšanas pārvaldības procesa agrā stadijā, un to attīstība vēl var 
ievērojami mainīties. 
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6. attēls. Pārkāpumi, par kuriem ziņots kā par krāpnieciskiem – tendence 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz IMS datiem. 

Lielākā daļa Komisijai paziņoto gadījumu ir atklāti pārbaudēs uz vietas vai tos ir 
atklājušas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādes vai plašsaziņas līdzekļi 

44 Pārkāpumu pārvaldības sistēma IMS satur vairākus datu laukus, kuros apraksta 
pārkāpumu un norāda procedūras statusu. Viens no šiem laukiem ir “avots, no kura 
nāk informācija, kas ir pamatā aizdomām par pārkāpumu” jeb citiem vārdiem – 
atklāšanas metode. Pamatojoties uz datiem, kas IMS reģistrēti līdz 2018. gada 
decembrim (ieskaitot), mēs analizējām informācijas avotus, kuru rezultātā saistībā ar 
2007.–2013. gada periodu ir paziņoti krāpnieciski pārkāpumi (sk. 7. attēlu). Mēs 
nevērtējām 2014.–2020. gada datus, jo tie vēl ir ļoti nepilnīgi un satur datu izlecējus 
(sk. 43. punktu). 
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45 Pēc skaita lielākā daļa pārkāpumu bija atklāti pārbaudes uz vietas, ko veic 
programmu iestādes (sk. 4. punktu), kam sekoja gadījumi, par kuriem ziņojušas 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas iestādes. Tātad šīs būtu efektīvākās metodes, ar 
kurām atklāt krāpšanu ES kohēzijas finansējuma izmantošanā. Tomēr šo statistiku 
ietekmē tas, ka bieži kā krāpšanas atklāšanas metodi izmanto revīzijas (sk. 33. punktu 
un 5. attēlu). Pēc vērtības lielāko daļu krāpniecisko pārkāpumu veido gadījumi, kuru 
izmeklēšanu sākušas tieši izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādes, vai gadījumi, par 
kuriem ziņots presē un citos plašsaziņas līdzekļos. Mēs uzskatām, ka statistiku attiecībā 
uz informācijas avotiem vērtības aspektā ievērojami ietekmē neskaidrība par faktiski 
skartajām summām, lai gan situācija ir labāka gadījumos, kad informācija nāk no 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas iestādēm. 
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7. attēls. Saistībā ar 2007.–2013. gada plānošanas periodu kā krāpnieciski paziņotie pārkāpumi kohēzijas jomā, pēc 
informācijas avota  

 
Avots: ERP, pamatojoties uz IMS datiem.
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Rīcība krāpšanas gadījumā, izmeklēšana un koordinācija 
attiecīgo iestāžu starpā 

46 Komisija prasa vadošajām iestādēm izstrādāt efektīvus pasākumus rīcībai 
krāpšanas gadījumā. Šādi pasākumi ietver skaidrus mehānismus ziņošanai par 
aizdomām par krāpšanu un skaidras procedūras, saskaņā ar kurām lietas tiek nodotas 
kompetentajām izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm. Jābūt ieviestām arī 
pēcpārbaudes procedūrām attiecībā uz gadījumiem, kad bijušas aizdomas par 
krāpšanu, un, vajadzības gadījumā, jāpiemēro ES līdzekļu atgūšanas procedūras. 
Vadošajām iestādēm ir jāsadarbojas ar AFCOS, un ir jāpastāv pienācīgai koordinācijai 
starp visām administratīvajām un tiesībaizsardzības iestādēm. 

Tā kā vadošās iestādes nepietiekami ziņo par krāpšanu, tas ietekmē 
PIF ziņojumā minēto krāpšanas atklāšanas rādītāju ticamību 

47 Gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu, vai tiek konstatēta krāpšana, 
dalībvalstīm, izmantojot pārkāpumu pārvaldības sistēmu IMS, ir jāziņo Komisijai par 
pārkāpumiem, ja attiecīgā summa pārsniedz 10 000 EUR34. Dalībvalstīm par šādiem 
gadījumiem jāziņo pat tad, ja tie ir atrisināti pirms attiecīgo izdevumu apstiprināšanas 
Komisijai. 

Ne par visiem iespējamas krāpšanas gadījumiem kā par tādiem tiek ziņots IMS 

48 3. attēlā ir parādīti 2017. gada PIF ziņojumā publicētie un uz IMS datiem balstītie 
ES kohēzijas politikā aprēķinātie krāpšanas atklāšanas rādītāji 2007.–2013. gadā. Mūsu 
Īpašajā ziņojumā Nr. 1/2019 ir norādīts, ka PIF ziņojuma dati par atklāto krāpšanu ir 
nepilnīgi35. Šajā revīzijā apstiprinājās šis novērtējums. Mēs arī konstatējām dažus 
gadījumus, kad radās jautājumi par IMS iekļauto krāpšanas datu pilnīgumu un 
ticamību, tātad Komisija un dalībvalstis šo sistēmu var izmantot tikai ierobežotā mērā.  

                                                      
34 KNR 122. panta 2. punkts, Komisijas Deleģētā regula Nr. 2015/1970, ar ko papildina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par 
pārkāpumiem (OV L 293, 10.11.2015., 1. lpp.), 3. un 4. pants, un Komisijas Regula (EK) 
Nr. 1828/2006 (Īstenošanas noteikumi), 28. panta 2. punkts. 

35 ERP īpašais ziņojums Nr. 01/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir 
jārīkojas”, 21.–32. punkts. 
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49 Mēs konstatējām, ka ne visas dalībvalstis interpretē ES doto krāpšanas definīciju 
vienādi (sk. 1. punktu). Piemēram, aizliegtas vienošanās (mahinācijas ar cenu 
piedāvājumu) Spānijā ne vienmēr paziņo kā krāpniecisku pārkāpumu, bet citas 
dalībvalstis (Latvija) par to sistemātiski ziņo. 

50 Revīzijā novērojām gadījumus, kad par pārkāpumiem, kas skaidri liecināja par 
krāpšanu, pienācīgi neziņoja Komisijai, jo tos atklāja un laboja pirms attiecīgo izdevumu 
apstiprināšanas Komisijai. Taču dalībvalstīm ir jāziņo par aizdomām par krāpšanu (kā 
krāpšanas mēģinājumu) pat tad, ja galu galā netiek piesaistīts ES līdzfinansējums. 
Ungārijā vadošās iestādes neziņo par aizdomām par krāpšanu, ja gadījums ir atrisināts 
pirms izdevumu apstiprināšanas Komisijai. Spānijā par ESF atbildīgā vadošā iestāde, 
neziņojot Komisijai, preventīvi atsauca izdevumus, ko skāra presē paustas aizdomas 
par iespējamu krāpšanu. 

51 Mēs konstatējām, ka dalībvalstis atšķirīgi izmanto administratīvos un juridiskos 
aktus, kas ir pamatā Komisijai nosūtītiem paziņojumiem. Tā, Rumānija pārkāpumu 
pārvaldības sistēmai IMS sistemātiski neziņo par kārtējām izmeklēšanām vai lēmumiem 
uzsākt kriminālvajāšanu. Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem aizdomas par kāpšanu 
reģistrē tikai tad, kad vadošā iestāde, revīzijas iestāde, AFCOS vai OLAF izdod papildu 
atsevišķu kontroles/izmeklēšanas ziņojumu, pat ja izmeklēšana jau notiek vai ir 
izbeigta. Tā rezultātā paziņošana IMS kavējas, un dažas tiesā izskatītas lietas var 
sistēmā vispār neuzrādīties. 

52 Konstatējām arī, ka Ungārijas AFCOS ir uzkrājies daudz lietu, kas jāanalizē pirms 
reģistrēšanas IMS. 

Pārkāpumu pārvaldības sistēmā IMS reizēm ir neprecizitātes un novecojuši dati 

53 Mēs konstatējām gadījumus, kad IMS bija neprecīzi vai novecojuši dati, īpaši 
attiecībā uz lietu statusu un sankciju procedūras galvenajiem datumiem. Tas varētu 
nozīmēt, ka vai nu vadošā iestāde, vai arī datu validētājs vai AFCOS nav rūpīgi 
pārbaudījuši datu kvalitāti. Kaut arī šāds stāvoklis nav apmierinošs, tas parasti 
neietekmē IMS paziņoto krāpšanas gadījumu skaitu. 

54 Mēs novērojām, ka vadošajām iestādēm bija dažāda pieeja iespējamas krāpšanas 
finansiālo seku novērtēšanai, tāpēc dažādas dalībvalstis līdzīgus noziedzīgus 
nodarījumus IMS sistēmā var izteikt skaitļos dažādi. Visvairāk tas sakāms par 
gadījumiem, kad ir grūti precīzi noteikt skartos izdevumus (piem., interešu konflikts 
projektu atlasē, publiskā iepirkuma pārkāpumi). 
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Nepietiekama ziņošana ir ietekmējusi krāpšanas atklāšanas rādītāju ticamību  

55 2017. gada PIF ziņojumā ir doti katras dalībvalsts, kā arī ES kopējie krāpšanas 
atklāšanas rādītāji, balstoties uz datiem, ko dalībvalstu iestāžu un AFCOS darbinieki 
paziņojuši pārkāpumu pārvaldības sistēmā IMS (sk. 7. punktu). PIF ziņojumā nav dots 
līdzīgs salīdzinošais rādītājs attiecībā uz pārkāpumu skaitu Eiropas Savienībā kohēzijas 
politikā. Lai aprēķinātu šo skaitli, mēs salīdzinājām katras dalībvalsts paziņoto 
krāpniecisko pārkāpumu skaitu un ES finansējuma summu, ko tās saņēmušas 
(sk. 8. attēlu). Konstatējām, ka Francija ir paziņojusi vismazāko skaitu krāpniecisku 
pārkāpumu uz katru no ES saņemto eiro. Uzskatām, ka Francija nepietiekami ziņo par 
pārkāpumiem, tostarp par aizdomām par krāpšanu.  

8. attēls. Kohēzijas politikas finansējums, kas saņemts par darījumiem, 
kuri paziņoti kā krāpnieciski 2007.–2013. gada plānošanas periodā 

  
Avots: ERP, pamatojoties uz 2017. gada PIF ziņojumu. Šajā grafikā nav iekļauta Somija un Luksemburga, 
jo tās attiecīgajā periodā nepaziņoja nevienu krāpniecisku pārkāpumu. 

56 Mūsuprāt Komisijas publicētie krāpšanas atklāšanas rādītāji faktiski ir krāpšanas 
paziņošanas rādītāji. Tie ne vienmēr liecina par dalībvalstu krāpšanas atklāšanas 
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mehānismu efektivitāti un pat nenorāda uz reāli atklātiem krāpšanas gadījumiem. Tie 
drīzāk norāda uz to, cik daudz gadījumu dalībvalstis ir nolēmušas paziņot Komisijai 
(sk. 48.–52. punktu). Īpašajā ziņojumā Nr. 1/2019 mēs secinājām, ka krāpšanas 
atklāšanas rādītāju saikne ar citiem korupcijas riska rādītājiem ir vāja36. 

57 Ņemot vērā mūsu konstatētās problēmas, uzskatām, ka 2017. gada PIF ziņojumā 
publicētie kohēzijas politikas krāpšanas atklāšanas rādītāji patiesi neatspoguļo 
krāpšanas biežumu revīzijā apmeklētajās dalībvalstīs. 

Vairākas vadošās iestādes neziņo sistemātiski par aizdomām par 
krāpšanu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm 

58 Lai mazinātu krāpšanas risku un atturētu no krāpšanas, ir svarīgi, ka kompetentās 
tiesu iestādes (policija, prokuratūra u. c.) koordinēti un savlaicīgi izmeklē paziņotu 
krāpšanu. Kaut arī šajā revīzijā nevērtējām izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu 
darbu, mēs vērtējām, kā vadošās iestādes sazinās ar tām un attiecīgi koordinē darbu. 

59 Lai praksē piemērotu principu, ka ir jāveicina atturēšana no krāpšanas, vadošajām 
iestādēm (vai citām iestādēm, ja tās atklāj iespējamus pārkāpumus) nekavējoties un 
sistemātiski ir jāziņo par aizdomām par krāpšanu attiecīgajām izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas iestādēm, kuras vienīgās var noteikt pārkāpuma nolūku. Vairākos 
gadījumos mēs konstatējām, ka vadošās iestādes nebija sistemātiski ziņojušas par 
iespējamu krāpšanu izmeklēšanas iestādēm. Grieķijā, piemēram, vadošās iestādes 
nevienu reizi nebija ziņojušas kriminālvajāšanas dienestiem par aizdomām par 
krāpšanu gadījumos, kuri bija iekļauti mūsu revīzijas izlasē. Spānijā mums nevarēja 
uzrādīt konkrētas instrukcijas vai procedūras, kurās būtu noteikts, ka vadošajām 
iestādēm šādā veidā jāziņo par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu. Ja 
aizdomas par krāpšanu netiek paziņotas, tas nopietni ierobežo iespējamas 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas atturošo spēku. 

60 Izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādes regulāri noraida pieprasījumus sākt 
kriminālvajāšanu lietās, ko iesniegušas vadošās iestādes. Tikai šiem specializētajiem 
dienestiem ir juridiskā kapacitāte un izmeklēšanas resursi, lai noteiktu, vai ir noticis 
noziedzīgs nodarījums. Taču vadošajām iestādēm vienmēr vajadzētu analizēt 
noraidījuma iemeslus un, iespējas gadījumā, ja tas ir noderīgi, vajadzētu mainīt darba 

                                                      
36 Īpašais ziņojums Nr. 1/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas”, 

29. punkts. 
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procedūras. Mēs konstatējām, ka tikai Latvijā bija ieviesta kārtība, kādā analizēt 
iesniegto lietu noraidījuma iemeslus un veikt attiecīgus pasākumus. 

Koriģējošajiem pasākumiem ir ierobežots atturošais spēks 

61 Vadošajām iestādēm ir jāatgūst ES finansējums, kas izlietots krāpnieciski37. Tām 
arī rūpīgi un kritiski jāpārskata visas iekšējās kontroles sistēmas, kuru dēļ varēja notikt 
potenciāla vai pierādīta krāpšana. 

62 Visizplatītākais koriģējošais pasākums ir krāpšanas skarto izdevumu atsaukšana 
no Komisijai iesniegtās deklarācijas, taču līdzekļus no krāpnieka neatgūst un nepiemēro 
cita veida papildu atturošus pasākumus, piemēram, sankcijas vai sodus. Šāda 
procedūra ir normāla, jo lielākajā daļā mūsu izskatīto gadījumu krāpšana vēl nebija 
pierādīta. Taču pārkāpumu pārvaldības sistēmā IMS reģistrēts, ka dalībvalstu iestādes 
bija ierosinājušas ES līdzekļu atgūšanu tikai 84 no 159 konstatētas krāpšanas 
gadījumiem38. Izdevumu atsaukšana no Komisijai iesniedzamām deklarācijām efektīvi 
aizsargā ES finansiālās intereses. Tomēr šī aizsardzība neaptver valsts publisko 
finansējumu, proti, ja līdzekļus neatgūst, ir nodarīts kaitējums dalībvalstu budžetam, 
un tas ierobežo vadošo iestāžu koriģējošo pasākumu atturošo spēku. Mūsu Īpašajā 
ziņojumā Nr. 1/2019 ir sniegta papildu informācija par līdzekļu atgūšanu konstatētas 
krāpšanas gadījumos39.  

63 Vadošajām iestādēm ir ne tikai jāatgūst krāpšanas skartie ES līdzekļi, bet arī 
jānovērtē horizontālā ietekme uz to pārvaldības un kontroles sistēmām un citiem 
projektiem (piem., viens un tas pats atbalsta saņēmējs vai līdzīgas krāpšanas pazīmes). 

64 No septiņām apmeklētajām dalībvalstīm tikai Spānijā mēs novērojām šāda veida 
novērtējumus (sk. 4. izcēlumu), bet arī tur pārbaudes nav sistemātiskas. 

                                                      
37 Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina 

Regulu (ES) Nr. 1303/2013, IV pielikums. 

38 Šajos 84 krāpšanas gadījumos atgūstamie līdzekļi bija 7 miljoni EUR. 

39 Īpašais ziņojums Nr. 1/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas”, 
112.–115. punkts. 
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4. izcēlums 

Labas prakses piemērs: sistemātiskas krāpšanas pārbaudes, 
pamatojoties uz sākotnēju gadījumu  

Lielākā daļa Spānijā paziņoto atsevišķo gadījumu, kad radušās aizdomas par 
krāpšanu 2007.–2013. gada plānošanas periodā, ir saistīti ar vienu atsevišķu 
izmeklēšanu, ko uzsāka starpniekstruktūra. 

Pamatojoties uz sākotnējas pārbaudes pirmajiem secinājumiem, starpniekstruktūra 
horizontālās pārbaudēs izskatīja visas dotācijas, kas bija piešķirtas tam pašam 
galasaņēmējam. Starpniekstruktūra secināja, ka bija pietiekami pierādījumi, lai rastos 
aizdomas par sistemātisku krāpšanu, konkrēti, bija fiktīvi rēķini un slepenas 
vienošanās ar ārējiem piegādātājiem. 

Starpniekstruktūra pienācīgi paziņoja par pārbaužu rezultātiem un par aizdomām par 
krāpšanu Spānijas prokuratūrai un Komisijai. Izmeklēšana pašlaik attiecas uz 73 % no 
visiem Spānijā saistībā ar 2007.–2013. gadu paziņotajiem gadījumiem par aizdomām 
par krāpšanu un 56 % no to aplēstās potenciālās ietekmes uz ES finansējumu. 

Krāšanas apkarošanu vājina dažādi pārvaldības jautājumi  
Krāpšanas sodīšanai var paiet ilgs laiks  

65 Laiks no krāpšanas izdarīšanas līdz sankciju piemērošanai var būt ilgs 
(sk. 9. attēlu). Pārkāpumu pārvaldība sistēmā IMS reģistrētie dati liecina, ka aizdomas 
par krāpšanu vidēji tiek paustas apmēram divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas40. 
Vēl divi gadi var paiet līdz brīdim, kad aizdomas apstiprinās, jo jāveic sākotnējais 
novērtējums, pēc tam jāizdara pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija41 un, 
izmantojot IMS, par lietu ir jāziņo Komisijai. Tikai tad Komisija var uzraudzīt lietu un 
iekļaut to kārtējā gada PIF ziņojumā. Pēc sākotnējā novērtējuma, kam paralēli notiek 
arī ziņošana Komisijai, paiet apmēram pieci mēneši, lai uzsāktu administratīvu vai 
kriminālu procesu nolūkā piemērot sankcijas. Ierosinātais process vidēji ilgst trīs gadus. 

                                                      
40 Aprēķins izdarīts, pamatojoties uz IMS doto informāciju. Kā jau minēts, šī informācija ne 

vienmēr ir precīza. 

41 Pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija ir kompetentās iestādes pirmais rakstiskais 
novērtējums, kurā secināts, ka pārkāpums var būt krāpniecisks, bet tas neierobežo lietas 
turpmāko novērtēšanu. Pirmā konstatācija var būt, piem., vadošās iestādes vai 
starpniekstruktūras pārvaldības pārbaudes ziņojums, revīzijas iestādes, Komisijas vai 
ERP revīzijas ziņojums vai prokurora vai tiesneša apsūdzības lēmums, uz kura pamata uzsāk 
oficiālu kriminālizmeklēšanu. 
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9. attēls. Vidējais laiks, kas paiet krāpšanas atklāšanai, paziņošanai un 
slēgšanai, par ko lemj dalībvalstu kompetentās iestādes  

  
Avots: ERP, pamatojoties uz informāciju, kas izgūta no IMS. 

AFCOS funkcijas Regulā nav pietiekami definētas un katrā dalībvalstī ievērojami 
atšķiras  

66 Lai gan vadošās iestādes ir galvenās atbildīgās par krāpšanas apkarošanu 
kohēzijas finansējuma izmantošanā, būtiska loma ir krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienestiem (AFCOS), kuri vadošo iestāžu darbu koordinē ar citām 
dalībvalstu struktūrām un ar OLAF. ES tiesību aktos par AFCOS izveidošanu42 nav dotas 
norādes par to pamatuzdevumu, organizācijas struktūrshēmu vai praktiskajiem 
uzdevumiem. Šajā ziņā Komisija ir sniegusi konkrētus ieteikumus papildu 
norādījumos43 (sk. 6. punktu). Tomēr katras dalībvalsts ziņā ir paredzēt konkrētu 
AFCOS darbības kārtību. 

67 AFCOS resursiem un organizatoriskajai kārtībā jāļauj šiem dienestiem pienācīgi 
uzraudzīt ziņošanu par krāpšanu un koordinēt visu krāpšanas apkarošanā iesaistīto 
pušu darbu. Tā kā trūkst skaidru norādījumu, septiņās apmeklētajās dalībvalstīs mēs 
konstatējām, ka AFCOS bija ļoti atšķirīga struktūra un pilnvaras. Reizēm šie dienesti bija 
mazas nodaļas bez izmeklēšanas pilnvarām, citreiz – sarežģītas struktūras, kurām ir 

                                                      
42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 

Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
(OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 26. oktobra Regulu (ES, Euratom) 2016/2030 (OV L 317, 23.11.2016., 1. lpp.). 

43 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service 
(AFCOS) [Norādījumi par krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) 
galvenajiem uzdevumiem un atbildības jomu], Ares(2013) 3403880, 13.11.2013. 
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pilnas pilnvaras veikt administratīvu izmeklēšanu (sk. 10. attēlu). Francijas 
AFCOS darbinieku skaits ir tikpat liels kā Latvijas AFCOS, lai gan abas valstis ir dažāda 
lieluma un saņemtais finansējuma apjoms ir krasi atšķirīgs. 

10. attēls. Pārskats par AFCOS apmeklētajās dalībvalstīs 

  
Avots: ERP. 

68 Ungārijas AFCOS trūka pienācīgas kārtības, kādā ziņot par dalībvalsts darbībām 
ES finansiālo interešu aizsardzībai. Šis AFCOS nepublisko ziņojumus par šādām 
darbībām vai par iespējamu krāpšanu ES kohēzijas izdevumos (sk. 10. attēlu). 

69 Komisija 2018. gada 23. maijā nāca klajā ar priekšlikumu izdarīt grozījumus 
OLAF regulā44, un pirms tam 2017. gadā tā bija izstrādājusi novērtējumu45 par 
OLAF regulas piemērošanu. Novērtējumā bija konstatēts, ka galvenais AFCOS 
efektivitātei traucējošais faktors ir lielā dažādība veidā, kā šos dienestu izveido katrā 
dalībvalstī, kā arī atšķirības pilnvarās. 

70 Palāta 2018. gada 22. novembrī izdeva atzinumu par šo priekšlikumu46. Mēs 
uzskatījām, ka priekšlikumā nav pietiekami paredzēta saskaņotāka un efektīvāka 

                                                      
44 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti, 
COM(2018) 338 final, 2018/0170 (COD). 

45 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Novērtējums par to, kā piemērota 
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013”, SWD(2017) 332 final. 

46 Atzinums Nr. 8/2018 par Komisijas 2018. gada 23. maija priekšlikumu grozīt Regulu 
Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas 
efektivitāti (sk. īpaši 16., 38. un 39. punktu). 

Apmeklētā dalībvalsts AFCOS  vieta valsts iestāžu sistēmā Darbinieki (pilna laika 
slodzes ekvivalents)

Izmeklēšanas 
pilnvaras 

Cieša sekošana 
IMS  lietām

Publisks gada 
darbības pārskats

Koordinācijas mehānismi, kuros ir 
iesaistītas ārējas personas

LV Finanšu ministrija 1,5 Nē Jā Jā Jā

FR
Ekonomikas un finanšu 

ministrija
1 Nē Nē Jā Nē

BG Iekšlietu ministrija 30 Jā Nē Jā Jā

RO Valdības darba aparāts 131 Jā Jā Jā
Divpusējs mehānisms 

(ar vadošo iestādi, sertifikācijas 
iestādi un revīzijas iestādi)

GR Tieslietu ministrija 35 Nē Nē Jā Jā

ES
Valsts kontrolieris 

(Finanšu ministrija)
7 Nē Jā Jā Nē

HU

Ekonomikas ministrija (līdz 
2018. g. 15. jūnijam)/

Finanšu ministrija (pēc 
2018. g. 15. jūnija)

11 Nē Nē Nē Nē
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AFCOS darbība visās dalībvalstīs, jo ir paredzēti noteikumi tikai attiecībā uz dienestu 
sadarbību ar OLAF, bet nav ieviesta skaidrība par obligātajām funkcijām. 

Netiek pienācīgi paziņots krāpšanas lietu statuss, un nenotiek pienācīgas 
pēcpārbaudes 

71 Lai izsekotu krāpšanas lietas statusam, var nākties kontaktēties ar krāpšanas 
apkarošanā iesaistītām personām ārpus DP pārvaldības un kontroles struktūrām. Mēs 
uzskatām: tā kā AFCOS ir centrālā struktūra saziņā ar OLAF saistībā ar krāpšanas 
apkarošanu, šajos dienestos jebkurā laikā ir jābūt pieejamam pārskatam par krāpšanas 
gadījumiem, kuros ir iesaistīts ES finansējums. Lai tas tā būtu, AFCOS ir jāspēj iegūt 
informāciju par dalībvalstu kompetento iestāžu izmeklēšanā esošu lietu statusu. 
Turklāt AFCOS rīcībā ir jābūt statistikai par izmeklēšanā esošu lietu skaitu un progresu, 
pienācīgi ņemot vērā procesa konfidencialitāti. 

72 Piecās apmeklētajās dalībvalstīs AFCOS nepietiekami zināja par Komisijai paziņoto 
gadījumu izmeklēšanas statusu. Rumānijā un Ungārijā mēs konstatējām, ka nav ieviests 
oficiāls mehānisms vadošo iestāžu, AFCOS un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
iestāžu sistemātiskai sadarbībai, tātad AFCOS nebija pilnīga pārskata par izmeklēšanā 
esošām lietām, kurās iesaistīti ES finansēti projekti. Tomēr jāpiezīmē, ka Rumānijas 
AFCOS periodiski vēršas kriminālvajāšanas iestādēs pēc informācijas par statusu, kādā 
atrodas to uzmanības lokā esošās kārtējās izmeklēšanas lietas. Arī Spānijā AFCOS 
proaktīvi prasa datus par izmeklēšanas lietām, tomēr tas nespēj nodrošināt 
atjauninātas informācijas nosūtīšanu Komisijai.  

73 Mēs konstatējām koordinācijas un informācijas apmaiņas problēmas sešās no 
septiņām apmeklētajām dalībvalstīm. Salīdzinot pārkāpumu pārvaldības sistēmā IMS 
reģistrēto informāciju par gadījumiem, kad radušās aizdomas par krāpšanu vai 
krāpšana ir apstiprināta un ir iesaistīts ES finansējums, ar dažādu iestāžu rīcībā esošo 
informāciju, tā atšķīrās. Šis konstatējums liek apšaubīt Komisijai paziņotās informācijas 
ticamību. Attiecīgajās dalībvalstīs nav centrālas datubāzes vai cita veida centralizēta 
statistiska reģistra, kas varētu sniegt pārskatu par krāpšanas gadījumu iedabu un 
statusu (sk. 48. punktu). 

Bieži trūkst koordinācijas mehānismu 

74 Par ES finansiālo interešu aizsardzību dalībvalstīs jārūpējas ne tikai par kohēzijas 
finansējuma īstenošanu atbildīgajām iestādēm un AFCOS. Citas ieinteresētās struktūras 
ir izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādes, konkurences iestādes, iepirkuma 
aģentūras un, atkarībā no valsts, arī citas iestādes. Dalībvalstīm ir jāievieš pienācīgi 
koordinācijas mehānismi, ar kuru palīdzību iesaistītās struktūras var apmainīties ar 
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informāciju par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem un ar ieteikumiem par 
uzlabojumiem. 

75 Tomēr lielākajā daļā apmeklēto dalībvalstu nav pienācīgu koordinācijas 
mehānismu, kas saistītu visas struktūras, kuras nodarbojas ar krāpšanas apkarošanu 
ES kohēzijas finansējumā. 

76 Bulgārijā, kur 60 % mūsu pārbaudīto lietu prokuratūra bija noraidījusi vai 
izbeigusi, ne AFCOS, ne vadošās iestādes sistemātiski neanalizē noraidīšanas iemeslus. 
Ungārijā AFOCS nav pārskata ne par faktiski īstenotajiem pasākumiem, kas ir daļa no 
krāpšanas apkarošanas pārvaldības procesa, ne par paziņoto gadījumu statusu. 
Rumānijas AFCOS veic koordinācijas darbu tikai atbilstoši divpusējiem nolīgumiem, kas 
noslēgti ar katru programmas iestādi, bet nepastāv valsts līmeņa daudzpusēja 
koordinācijas mehānisma, kas saistītu visas ieinteresētās personas. Spānijā kopš AFCOS 
izveides 2016. gadā bijis plānots izveidot struktūru, kas dienestam palīdzētu koordinēt 
visas krāpšanas apkarošanā iesaistītās struktūras, bet tas vēl nav izdarīts47. 

77 Mēs novērojām labas koordinācijas prakses piemēru Latvijā (sk. 5. izcēlumu). 

5. izcēlums 

Vadošo iestāžu un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu 
koordinācija 

Latvijā izmeklēšanas iestādes atteicās uzsākt kriminālprocesu vairākos gadījumos, ko 
bija konstatējusi vadošā iestāde un deleģētās starpniekstruktūras. Lai analizētu 
noraidījumu iemeslus un noteiktu, vai jāmaina darba prakse, AFCOS izveidoja darba 
grupu, kas pulcē pārstāvjus no attiecīgajām iestādēm, Tieslietu ministrijas, policijas 
un Latvijas Republikas Prokuratūras. Darba grupa tagad tiekas regulāri, lai izskatītu 
gadījumus, kad radušās aizdomas par krāpšanu saistībā ar kohēzijas finansējuma 
izlietojumu. 

  

                                                      
47 Karalisko dekrētu, ar kuru ir reglamentēts šīs struktūras sastāvs un darbība, galu galā 

pieņēma 2019. gada 1. martā un publicēja 2019. gada 19. martā. 
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Secinājumi un ieteikumi 
78 Šajā revīzijā mēs novērtējām, vai vadošās iestādes ir pienācīgi pildījušas 
pienākumus katrā krāpšanas apkarošanas pārvaldības procesa posmā, kas ir krāpšanas 
novēršana, krāpšanas atklāšana un rīcība krāpšanas gadījumā, tostarp ziņošana par 
krāpšanu un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšana. Konkrēti, mēs novērtējām, vai 
vadošās iestādes 

a) izstrādāja krāpšanas apkarošanas politiku, sagatavoja visaptverošu riska 
novērtējumu un īstenoja piemērotus novēršanas un atklāšanas pasākumus, 

b) pienācīgi rīkojās krāpšanas atklāšanas gadījumos sadarbībā ar AFCOS citām 
kompetentajām krāpšanas apkarošanas struktūrām. 

79 Mūsu vispārējais secinājums ir tāds, ka, lai gan vadošās iestādes labāk apzina 
krāpšanas risku un izstrādā preventīvus pasākumus, tām joprojām jānostiprina 
krāpšanas atklāšana, rīcība krāpšanas gadījumā un koordinācija. 

Vadošajām iestādēm pārsvarā nav atsevišķas krāpšanas apkarošanas 
politikas 

80 Vadošās iestādes reti izstrādā oficiālu krāpšanas apkarošanas politiku vai 
tamlīdzīgu atsevišķu dokumentu, kurā būtu paredzēti krāpšanas novēršanas, 
atklāšanas un rīcības (korekcijas un izmeklēšana) pasākumi, pamatojoties uz riska 
novērtējumu. Mēs uzskatām, ka oficiālas krāpšanas apkarošanas politikas kā atsevišķa 
dokumenta sagatavošana un publicēšana ir būtiska, lai paustu vadošās iestādes 
apņemšanos aktīvi cīnīties pret krāpšanu. To ir svarīgi atzīmēt, jo tikai desmit 
dalībvalstis ir pieņēmušas krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju, pamatojoties uz 
Komisijas ieteikumu. Uzskatām, ka tādu noteikumu trūkums, kuros vadošajām 
iestādēm prasīts pieņemt oficiālu krāpšanas apkarošanas politiku, ir 2014.–2020. gada 
krāpšanas apkarošanas satvara konceptuāla nepilnība (18.–21. punkts). 
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1. ieteikums. Izstrādāt oficiālas stratēģijas un politiku ar mērķi 
apkarot krāpšanu, kas skar ES līdzekļus 

a) Dalībvalstīm, kurām nav krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas (sk. 20. punktu 
un 19. zemsvītras piezīmi), tā ir jāizstrādā. Stratēģijai vajadzētu atbilst vismaz 
šādām prasībām: 

stratēģija jābalsta uz pastāvošo riska faktoru novērtējumu, un tās izstrādē 
jāiesaista zinošas personas no dažādām jomām (ES fondu pārvaldītāji, 
kompetentās krāpšanas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādes u. c.); 

jābūt paredzētiem konkrētiem pasākumiem krāpšanas novēršanai, atklāšanai, 
izmeklēšanai un kriminālvajāšanai, kā arī līdzekļu atgūšanai un sankciju 
piemērošanai; 

jāparedz noteikta kārtība krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanas uzraudzībai 
un rezultātu mērīšanai; 

skaidri jāsadala atbildība par krāpšanas apkarošanas pasākumu īstenošanu, 
uzraudzību, koordināciju un salīdzinošo izvērtēšanu. 

b) Komisijai gadījumos, kad nav pietiekami sīki izstrādātas valsts stratēģijas, jāprasa 
vadošajām iestādēm pieņemt oficiālu krāpšanas apkarošanas politiku vai 
paziņojumu, kas aptvertu to atbildībā esošās DP. Politikai jābūt kā vienotam 
atsauces avotam, kurā paredzētas stratēģijas pret krāpšanu vērstas kultūras 
veidošanai, atbildības sadalījums krāpšanas jautājumu risināšanā, mehānismi 
ziņošanai par aizdomām par krāpšanu un iesaistīto struktūru sadarbības veids 
atbilstoši 7. pamatprasībai un Komisijas norādījumiem.  

Termiņš: līdz 2019. gada beigām. 

81 Atbilstoši absolūtas neiecietības pieejai likumdevēji, apspriežot un pieņemot 
2021.–2027. gada KNR, varētu apsvērt, vai nepadarīt par obligātu valsts stratēģijas vai 
krāpšanas apkarošanas politikas pieņemšanu. 

Vadošās iestādes sistemātiski novērtē krāpšanas risku, bet šo procesu 
varētu vēl uzlabot 

82 Saskaņā ar 2014.–2020. gada kontroles satvara noteikumiem vadošās iestādes 
tagad sistemātiski novērtē krāpšanas risku (lielā mērā, pamatojoties uz Komisijas 
norādījumiem), un tas ir uzlabojums krāpšanas apkarošanā (22. un 23. punkts). Tomēr 
dažu revīzijā apmeklēto vadošo iestāžu pieeja joprojām ir formāla un neietver citu 
zinošu struktūru (piem., AFCOS vai izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu) papildu 
ieguldījumu. 
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83 Vadošās iestādes pārsvarā secina, ka to pastāvošie krāpšanas apkarošanas 
pasākumi ir pietiekami labi krāpšanas riska aptveršanai. Mēs uzskatām, ka šāds 
secinājums varētu būt pārāk optimistisks (24.–28. punkts). 

2. ieteikums. Izstrādāt pamatīgākus krāpšanas riska 
novērtējumus, šajā procesā iesaistot attiecīgās ārējās struktūras 

Vadošajām iestādēm, sevišķi tām, kuras atbild par īpaši liela riska programmām un 
lielām finanšu summām, riska novērtēšanā un pastāvošo krāpšanas apkarošanas 
pasākumu piemērotības novērtēšanā jācenšas iesaistīt attiecīgās ārējās struktūras, 
kurām ir pierādīta pieredze krāpšanas apkarošanā (piem., kriminālvajāšanas iestāžu 
pārstāvjus). 

Termiņš: līdz 2019. gada beigām. 

Vadošās iestādes ir uzlabojušas krāpšanas novēršanas pasākumus, bet 
nav panākts vērā ņemams progress proaktīvā krāpšanas atklāšanā 

84 Papildu krāpšanas apkarošanas pasākumos, kas izstrādāti 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam, galvenā uzmanība ir pievērsta preventīviem pasākumiem, kuri ir 
visaptverošāki nekā 2007.–2013. gada periodā (29.–32. punkts). 

85 Tomēr 2014.–2020. gada perioda krāpšanas atklāšanas pasākumi lielā mērā ir 
saglabājušies tādi paši kā 2007.–2013. gadā, kad kontroles satvars bija vājāks (33.–
35. punkts). Vadošās iestādes krāpšanas atklāšanai nepietiekami izmanto datu 
analītiku, un lielākā daļa revīzijā apmeklēto dalībvalstu pilnībā neizmantoja rīka 
“Arachne” potenciālu (36.–38. punkts). 

86 Vadošās iestādes nav panākušas ievērojamu progresu proaktīvas krāpšanas 
atklāšanas ziņā, piemēram, neveic īpašas pārbaudes attiecībā uz slepenu vienošanos 
publiskajā iepirkumā (33. punkts). Lai gan vadošās iestādes uzskata, ka uzticības tālruņi 
ziņošanai par krāpšanu un trauksmes celšana ir ļoti efektīvas krāpšanas atklāšanas 
metodes, mazāk nekā puse vadošo iestāžu, kuras piedalījās mūsu aptaujā, reāli šīs 
metodes izmanto (34. un 35. punkts). 

87 Turklāt nav iespējams novērtēt krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumu 
efektivitāti, jo vadošajām iestādēm trūkst procedūru, saskaņā ar kurām uzraudzīt šo 
pasākumu īstenošanu un novērtēt to efektivitāti (40. un 41. punkts). 
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3. ieteikums. Uzlabot krāpšanas atklāšanas pasākumus, vairāk 
izmantojot datu analītikas rīkus un veicinot citu proaktīvu 
krāpšanas atklāšanas metožu izmantošanu 

a) Vadošajām iestādēm, kuras krāpšanas apkarošanā neizmanto datu analītikas 
rīkus, īpaši “Arachne”, jāsāk tos izmantot, jo tiem ir potenciāls apzināt krāpšanas 
risku sistemātiskā un izmaksu ziņā lietderīgā veidā. 

b) Komisijai – kurai dalītās pārvaldības jomās ir pārraudzības funkcija – aktīvi 
jāveicina proaktīvu un citu jaunu krāpšanas atklāšanas metožu izmantošana, 
regulāri izplatot konkrētus labākās prakses piemērus. 

c) Komisijai sadarbībā ar AFCOS jānosaka obligāta pamatkārtība, kādā jāuzrauga un 
jānovērtē krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumu īstenošana un 
efektivitāte.  

Termiņš: līdz 2021. gada beigām.  

88 Apspriežot un pieņemot 2021.–2027. gada KNR, likumdevēji varētu apsvērt, vai 
nenoteikt par obligātu pienācīgu datu analītikas rīku (piem., “Aracne”) izmantošanu 
2021.–2027. gada plānošanas periodā, lai uzlabotu krāpšanas atklāšanas efektivitāti ar 
samērā zemām izmaksām. 

Vadošās iestādes nepietiekami ziņo par krāpšanu PIF ziņojumu 
vajadzībām un nenodod krāpšanas gadījumus izmeklēšanas un 
kriminālvajāšanas iestādēm 

89 Attiecībā uz rīcību krāpšanas gadījumā mēs konstatējām, ka vadošās iestādes 
nepietiekami ziņo par krāpšanu un ka tas ietekmē PIF ziņojumos publicēto krāpšanas 
atklāšanas rādītāju ticamību (48.–57. punkts). Vairākas vadošās iestādes arī neziņo 
sistemātiski par aizdomām par krāpšanu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm 
(58.–60. punkts). Mēs konstatējām, ka vadošās iestādes galveno uzmanību pievērš 
ES finansējuma atsaukšanai, bet ne vienmēr krāpšanā iesaistītās summas tiek atgūtas 
no krāpniekiem vai piemēroti atturoši sodi vai sankcijas (61. un 62. punkts). Tāpat 
vadošās iestādes apmierinoši nenovērtē iespējamās horizontālās sekas, kādas var 
atstāt gadījumi, kad ir aizdomas par krāpšanu (63. un 64. punkts un 4. izcēlums). Visi 
šie aspekti ievērojami ierobežo krāpšanas izmeklēšanas atturošo spēku. 
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4. ieteikums. Uzraudzīt krāpšanas gadījumā izmantotos rīcības 
mehānismus, lai nodrošinātu to konsekventu piemērošanu 

a) Komisijai jāparedz skaidras prasības attiecībā uz ziņošanu par krāpšanu kā 
dalībvalstu struktūrām kopumā, tā konkrēti vadošajām iestādēm. Šīm prasībām ir 
jābalstās uz jaunajā PIF direktīvā doto standarta interpretāciju attiecībā uz 
krāpšanu, kas skar ES finansiālās intereses. 

b) Komisijai jāprasa vadošajām iestādēm sistemātiski novērtēt gadījumu, kad ir 
aizdomas par krāpšanu, horizontālās sekas, un tas jāņem vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmās.  

c) Komisijai jāmudina vadošās iestādes vienmēr ziņot par aizdomām par krāpšanu 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm. 

d) Lai efektīvi nodrošinātu atturošo spēku, vadošajām iestādēm ir jāpiemēro 
samērīgi pasākumi ar mērķi atgūt no krāpniekiem publiskos līdzekļus, nevis tikai 
jāatsauc izdevumi no ES finansējuma. 

Termiņš: līdz 2019. gada beigām. 

90 Apspriežot 2021.–2027. gada plānošanas perioda KNR, likumdevējs varētu 
apsvērt īpašu sankciju un sodu ieviešanu krāpniekiem, kuru nodarījumi kaitē 
ES finansiālajām interesēm. Līdzīgi kā tas ir citās politikas jomās, šādi pasākumi cita 
starpā varētu būt naudassodi, kuru lielums būtu atkarīgs no pārkāpumu finansiālās 
ietekmes, vai mehānisms ES finansējuma liegšanai noteiktu skaitu gadu. 

Krāpšanas apkarošanu vājina AFCOS funkciju nepietiekama definēšana 
Regulā un nepietiekama dalībvalstu iestāžu koordinācija 

91 Attiecībā uz krāpšanas apkarošanas darbību koordināciju mēs konstatējām, ka 
AFCOS organizācija un resursi ievērojami atšķiras (66.–70. punkts). Šajā ziņā Komisijas 
priekšlikums grozīt OLAF regulu nesniedz pietiekamu skaidrību par AFCOS obligātajām 
funkcijām. Netiek pienācīgi paziņots krāpšanas gadījuma statuss un nenotiek 
pēcpārbaudes (71.–73. punkts), jo AFCOS ne vienmēr ir piekļuve informācijai par 
izmeklēšanā esošu krāpšanas lietu statusu. Bieži koordinācijas trūkums negatīvi 
ietekmē krāpšanas apkarošanas efektivitāti (74.–78. punkts). 
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5. ieteikums. Atbalstīt AFCOS funkciju izvēršanu, lai uzlabotu 
koordināciju  

Komisijai jāmudina dalībvalstis paplašināt AFCOS koordinācijas funkcijas, proti, 
sadarboties ne tikai ar vadošajām iestādēm, bet arī ar visām citām valsts struktūrām, 
kuras atbild par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu gadījumos, kad ir aizdomas par 
krāpšanu. 

Termiņš: līdz 2019. gada beigām. 

92 Atbilstoši subsidiaritātes principam ievērojot dalībvalstu tiesības uz rīcības brīvību 
saistībā ar to, kā tās definē un organizē krāpšanas apkarošanas darbu, ES likumdevēji 
varētu apsvērt, vai nebūtu jānosaka AFCOS obligātās pamatfunkcijas. To varētu darīt, 
piemēram, pašreiz notiekošajā likumdošanas procesā, kurā skata OLAF regulas 
grozīšanu un kurā varētu nodrošināt AFCOS efektīvu koordinācijas lomu. 
AFCOS funkcijas varētu aptvert vismaz šādus uzdevumus: 

— organizēt saziņu starp vadošajām iestādēm (un citām programmu iestādēm) un 
citām dalībvalsts struktūrām, kas ir iesaistītas krāpšanas apkarošanā, it īpaši 
izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm;  

— uzraudzīt katras lietas statusu un ziņot Komisijai par atbildīgo vadošo iestāžu 
veiktām pēcpārbaudēm, pienācīgi ievērojot kārtējās izmeklēšanas 
konfidencialitāti;  

— katru gadu, kad Komisija sagatavo PIF ziņojumu, apliecināt, ka pārkāpumu 
pārvaldības sistēmā IMS iekļautā informācija ir pilnīga, ticama, precīza un 
atjaunināta.  



 48 

 

Šo ziņojumu 2019. gada 27. marta sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas locekle Iliana IVANOVA. 

Revīzijas palātas vārdā — 

 

priekšsēdētājs 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Akronīmi un abreviatūras 
AFCOS: krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests [Anti-fraud coordination service] 

DP: darbības programma 

ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF: Eiropas Sociālais fonds 

FDR: krāpšanas atklāšanas rādītājs [fraud detection rate] 

IMS: pārkāpumu pārvaldības sistēma [Irregularity Management System] 

KNR: Kopīgo noteikumu regula 

OLAF: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

  



 50 

 

Glosārijs 
Aizdomas par krāpšanu: Komisija un dalībvalstis “aizdomas par krāpšanu” definē kā 
aizdomas par pārkāpumu, kura dēļ ierosina administratīvu procedūru vai tiesvedību 
valsts līmenī, lai noteiktu, vai darbība (vai bezdarbība) bijusi tīša. 

Atturēšana no krāpšanas: krāpšanas apkarošanas politikas un pasākumu pieņemtā 
ietekme uz to, ka samazinās iespējamība, ka fiziskas vai juridiskas personas rīkosies 
krāpnieciski. 

COCOLAF: Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteja, kas izveidota 
ar Komisijas 1994. gada 23. februāra Lēmumu 94/140/EK. Šī komiteja koordinē 
dalībvalstu un Eiropas Komisijas darbu, ar kuru tiek apkarota krāpšana, kas kaitē 
Kopienas finansiālajām interesēm. 

COCOLAF pārraudzībā ir arī citas vienības, kas nodarbojas ar konkrētiem jautājumiem: 

— Krāpšanas novēršanas grupa, 

— Krāpniecisku un citu pārkāpumu ziņošanas un analīzes grupa, 

— Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) grupa, 

— OLAF krāpšanas apkarošanas komunikācijas tīkls (OAFCN). 

EGESIF: Ekspertu grupa Eiropas strukturālo un investīciju fondu jautājumos, kas palīdz 
Komisijai ES kohēzijas politikas tiesību aktu piemērošanā un veicina dalībvalstu iestāžu 
koordināciju un informācijas apmaiņu. 

EFESIF apspriež un pieņem konkrētus norādījumus par dažādam tēmām saistībā ar 
kohēzijas finansējuma izmantošanu. Lai gan šie norādījumi nav juridiski saistoši, 
Komisija parasti tos izmanto, lai novērtētu dalībvalstu iestāžu darbu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā šo darba grupu sauca par COCOF. 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF): Komisijas dienests, kurš atbild par to, lai 
tiktu apkarota krāpšana, kas skar ES finansiālās intereses. OLAF atbild par ES krāpšanas 
apkarošanas politiku izstrādi un koordinēšanu un ar ES finansēm (ieņēmumiem un 
izdevumiem) un/vai ES amatpersonām saistītas krāpšanas un korupcijas izmeklēšanu. 

Konstatētā krāpšana: pārkāpums, kas saskaņā ar galīgu krimināltiesas lēmumu ir atzīts 
par krāpšanu. 



 51 

 

Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (AFCOS): struktūra, ko katra dalībvalsts 
izraugās saskaņā ar OLAF regulu un kuras uzdevums ir veicināt sadarbību un 
informācijas apmaiņu ar OLAF. 

Krāpšanas apkarošanas politika: līdzeklis, ar kuru attiecīgā organizācija pauž apņēmību 
cīnīties ar krāpšanu un risināt ar krāpšanu saistītos jautājumus. Krāpšanas apkarošanas 
politikā ir jāietver šādi aspekti: 

— stratēģijas, ar kurām paredzēts veidot pret krāpšanu vērstu kultūru, 

— atbildības sadalījums krāpšanas problēmu risināšanā, 

— mehānismi ziņošanai par aizdomām par krāpšanu, 

— iesaistīto struktūru sadarbība. 

Krāpšanas apkarošanas politikai ir jābūt organizācijā pamanāmai, proti, izplatītai visiem 
jaunajiem darbiniekiem, tostarp organizācijas iekštīklā, un darbiniekiem ir skaidri 
jāapzinās, ka šo politiku aktīvi piemēro – regulāri sniedz jaunāko informāciju krāpšanas 
jautājumos un paziņo izmeklēto krāpšana lietu rezultātus. (Avots: EGESIF_14–0021–00, 
4.1. iedaļa un 3. pielikums) 

Pārkāpumi, par kuriem ziņots kā par krāpnieciskiem: Komisijas ikgadējā PIF ziņojumā 
lietots termins, ar ko tiek nošķirti dalībvalstu paziņoti gadījumi, kad radušās aizdomas 
par krāpšanu, un konstatētas krāpšanas gadījumi, no vienas puses, un pārkāpumi, 
kurus neuzskata par tīšiem, no otras puses. 

Pārkāpums: darbība vai bezdarbība, ar ko ir pārkāpti ES tiesību akti (vai to 
piemērošanu paredzošie valsts tiesību akti) un kas potenciāli negatīvi ietekmē 
ES finansiālās intereses. Dalībvalstīm ir jāinformē Komisija par pārkāpumiem, kuru 
skartā vērtība pārsniedz 10 000 EUR. 

Pārkāpumu pārvaldības sistēma (IMS): tīmekļa lietojumprogramma, ko dalībvalstis 
izmanto, lai ziņotu par pārkāpumiem (ar krāpšanu saistītiem un ar krāpšanu 
nesaistītiem pārkāpumiem) dalītās pārvaldības jomā. 

PIF: termins lietots saistībā ar ES finansiālo interešu aizsardzību, tas nāk no franču 
valodas “protection des intérêts financiers”. 

Pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija (PACA): kompetentās administratīvās vai 
tiesu iestādes pirmais rakstiskais novērtējums, kurā, pamatojoties uz konkrētiem 
faktiem, secināts, ka ir izdarīts tīšs vai citāds pārkāpums, kas varētu kaitēt 
ES budžetam. 
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Programmu iestādes: dalībvalstu iestādes, kas atbild par to darbības programmu 
pārvaldību un uzraudzību, kuras finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) 
fondiem. Ir trīs veidu iestādes: vadošās iestādes (tām bieži palīdz starpniekstruktūras), 
sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes. 

o Vadošās iestādes (VI) atbild par katras DP vispārējo pārvaldību. Tām bieži palīdz 
deleģētas starpniekstruktūras. VI uzdevumos ietilpst attiecināmu darbību atlase 
un šo darbību finanšu kontrole. VI ir galvenās iestādes, kuras atbild par krāpšanas 
apkarošanas pasākumu ieviešanu. 

o Sertifikācijas iestādes (SI) atbild par gada pārskatu sagatavošanu un to pilnīguma 
un precizitātes apliecināšanu. Tās atbild arī par maksājumu pieteikumu 
iesniegšanu Komisijai. SI var veikt pārbaudes, kurās var konstatēt aizdomas par 
krāpšanu. 

o Revīzijas iestādes (RI) ir neatkarīgas valsts vai reģionālas struktūras, kuras atbild 
par to, lai noteiktu, vai sertifikācijas iestāžu iesniegtie gada pārskati sniedz patiesu 
un precīzu ainu, vai Komisijai deklarētie izdevumi ir likumīgi un pareizi un vai 
DP kontroles sistēmas darbojas pienācīgi. RI var pārbaudīt VI ieviestos krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, veicot sistēmu revīzijas, un var arī atklāt aizdomas par 
krāpšanu, revidējot DP finansētās darbības vai darījumus. 

Rīks “Arachne”: riska noteikšanas IT rīks, ko izstrādājusi Komisija (EMPL ĢD un 
REGIO ĢD). Tas paredzēts ERAF, KF un ESF un ir darīts pieejams dalībvalstīm par brīvu 
apmaiņā pret pārvaldības datiem. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“CĪŅA PRET KRĀPŠANU ES KOHĒZIJAS POLITIKAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA 

JOMĀ: VADOŠAJĀM IESTĀDĒM JĀNOSTIPRINA ATKLĀŠANA, RĪCĪBA UN 

KOORDINĀCIJA” 

KOPSAVILKUMS 

III. Lai novērtētu, kā ieviesti efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi, Komisija 

pasūtīja ārēju pētījumu “Ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem saistītas krāpšanas un 

korupcijas novēršana — ES dalībvalstu prakses apzināšana”
1
. Tas tika publicēts 2018. gada 

novembrī.   

Šā pētījuma pamatā bija 50 programmu analīze, un tajā tika secināts, ka 2014.–2020. gada periodā 

centieni apkarot krāpšanu kļuvuši oficiālāki un sistemātiskāki. Lielākā daļa vadošo iestāžu izmanto 

riska novērtēšanas rīku, ko Komisija piedāvāja 2014. gada norādījumos. Krāpšanas riska 

novērtēšanas process ir viens no piemēriem, kas liecina par to, ka centieni apkarot krāpšanu ir 

kļuvuši oficiālāki. Pētījumā minēts, ka šis process, kura ietvaros tiek sekots Komisijas ieteikto 

pārbaužu sarakstam, ir veicinājis to, ka dažas iestādes pieņēmušas jaunas uz atklāšanu vērstas 

pārbaudes vai uzlabojušas esošās pārbaudes. Daži piemēri:  

— izveidota iepirkuma konkursu ekspertu komisija, pie kuras pretendenti var vērsties, ja tie 

uzskata, ka procedūrā ir pieļautas kļūdas,  

— pamatojoties uz tirgus izpēti, iepriekš noteikts budžets, kas netiek atklāts (lai novērstu 

manipulāciju ar publisko iepirkumu),  

— IT rīku izmantošana, lai atklātu dubultus pieprasījumus (lai novērstu manipulācijas ar izmaksām 

un kvalitāti), 

— sadarbība ar publiskā iepirkuma vai konkurences iestādēm (lai novērstu aizliegtas pretendentu 

vienošanās), 

— sūdzību mehānisms līdzekļu saņēmējiem. 

Komisija ir izstrādājusi un aktīvi popularizē datizraces rīku Arachne, ko dalībvalstis var izmantot 

bez maksas. Pašreiz to izmanto 165 programmās, lai sekmīgāk atklātu krāpšanas pazīmes jeb 

“sarkanos karogus”.  

IV. Komisija gada ziņojumos par ES finanšu interešu aizsardzību (PIF ziņojumos) ir vairākkārt 

norādījusi, ka pastāv konkrēta iespēja, ka dažas dalībvalstis nepietiekami ziņo par krāpšanu. Lai 

mazinātu šādu risku, Komisija pastāvīgi attīsta Pārkāpumu pārvaldības sistēmu (IMS) un sniedz 

dalībvalstīm norādījumus par ziņošanu. Turklāt šādas nepilnības ir ņemtas vērā, nosakot krāpšanas 

atklāšanas rādītājus un ar tiem saistīto daudzgadu analīzi.  

Komisijas mērķis pārskatītās krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros ir pilnveidot analīzi, 

pamatojoties uz papildu elementiem, jo īpaši attīstot valstu profilus, lai labāk saprastu krāpšanas 

atklāšanas un ziņošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs. 

V.  

Pirmā aizzīme: Komisija pilnībā atbalsta krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju pieņemšanu 

dalībvalstīs un šajā nolūkā ir Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējas komitejas 

(COCOLAF) vadībā izstrādājusi pamatnostādnes valstu stratēģijām par krāpšanas novēršanu. 

Komisija ir gandarīta par to, ka desmit dalībvalstis jau ir pieņēmušas šādas stratēģijas. Komisija ir 

                                                           
1 Saite uz pētījumu: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-

article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-

fund-in-member-states  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states
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arī sniegusi norādījumus vadošajām iestādēm, iesakot tām pieņemt paziņojumus par krāpšanas 

apkarošanas politiku. 

Komisija turpinās mudināt dalībvalstis pieņemt krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas, kā arī 

turpinās sniegt tām attiecīgu palīdzību. Tomēr Komisijai nav juridiska pamata prasīt, lai katra 

vadošā iestāde pieņemtu oficiālu, atsevišķu krāpšanas apkarošanas politiku darbības programmu 

(DP) līmenī. Neskatoties uz to, Komisija ir ieteikusi vadošajām iestādēm publicēt paziņojumu par 

krāpšanas apkarošanas politiku un ir piedāvājusi attiecīgu palīdzību. 

Otrā aizzīme: Komisija kopumā atbalsta un veicina Kohēzijas fonda iestāžu sadarbību ar citām 

galvenajām struktūrām, kas valstīs iesaistītas krāpšanas apkarošanā, un turpinās to sevišķi atbalstīt 

saistībā ar programmām, kam raksturīgs īpaši augsts risks vai kas saistītas ar lieliem finanšu 

līdzekļiem, saskaņā ar proporcionalitātes principu. 

Trešā aizzīme: Komisija jau ir sagatavojusi plašus norādījumus dalībvalstīm par krāpšanas 

novēršanas un atklāšanas pasākumiem. Komisija atbalsta datizraces rīku, tostarp jo īpaši Arachne, 

izmantošanu programmu iestādēs un turpinās to aktīvi popularizēt. Komisija ir izstrādājusi Arachne 

tā, lai tas konkrēti atbilstu kohēzijas politikas programmu iestāžu vajadzībām, un piedāvā to 

dalībvalstīm bez maksas. 

Ceturtā aizzīme: saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) noteikumiem Komisija uzraudzīs, kā 

tiek īstenoti krāpšanas apkarošanas pasākumi, kas jāpieņem dalībvalstīm darbības programmu (DP) 

līmenī. Papildus tam Komisija pārskatītās krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros izstrādā valstu 

profilus par dalībvalstu spējām krāpšanas apkarošanas jomā — cita starpā saistībā ar krāpšanas 

novēršanu un atklāšanu. Šie valstu profili palīdzēs labāk novērtēt krāpšanas novēršanas un 

atklāšanas pasākumu īstenošanu. Tomēr krāpšanas novēršanas un atklāšanas metožu efektivitātes 

novērtēšana ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts uzdevums, jo krāpšanu ietekmē daudzi dažādi ārējie 

faktori un ne visi no tiem ir saistīti ar politikas jomām. 

Piektā aizzīme: Komisija turpinās mudināt dalībvalstis nostiprināt krāpšanas apkarošanas 

koordinācijas dienestu (AFCOS) lomu koordinēšanā, jo īpaši paplašinot to tīklu.  

VI. 

Komisija rūpīgi izvērtēs šāda veida grozījumus, ko ierosinās likumdevēji. 

VII. Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka ir svarīgi nodrošināt AFCOS efektivitāti, un varētu 

atbalstīt skaidrāku to uzdevumu noteikšanu. Komisijas priekšlikums par grozījumiem OLAF regulā 

jau paredz būtisku uzlabojumu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, jo AFCOS būtu jānodrošina 

palīdzības sniegšana OLAF neatkarīgi no tās sniegšanas veida (t. i., vai to sniedz paši AFCOS vai 

citas iestādes AFCOS uzdevumā). 

IEVADS 

05. Kopīgo noteikumu regulā 2014.–2020. gada periodam pirmo reizi tika noteikta prasība īstenot 

uz risku balstītu pieeju un ieviest samērīgus un iedarbīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus 

darbības programmu līmenī. Tas ir būtisks solis virzībā uz labāku finanšu pārvaldību un ES budžeta 

aizsardzību.  

07. Revīzijas palātas minētā krāpšanas apkarošanas informācijas platforma ir AFIS (Anti-Fraud 

Information System). 

Komisijas kopējā atbilde uz 08. un 09. punktu 

Gan to dalībvalstu paziņoto gadījumu skaits, kad pastāv aizdomas par krāpšanu kohēzijas politikā, 

gan paziņoto ar krāpšanu nesaistīto pārkāpumu skaits var liecināt par dalībvalstu pieaugošo spēju 

atklāt pārkāpumus, tostarp iespējamas krāpšanas gadījumus, un ziņot par tiem Komisijai. Finansiālā 

ietekme ir ļoti atšķirīga dažādās dalībvalstīs un dažādos gados.  
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PIF ziņojumos Komisija ir regulāri un konsekventi norādījusi, ka šādas situācijas iemesls varētu būt 

tas, ka projekti, ko finansē konkrēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas 

fonda (KF), var būt saistīti ar ļoti lielām naudas summām salīdzinājumā ar citām politikas jomām.  

10. Slovākijā konstatētais augstais krāpšanas atklāšanas rādītājs 2007.–2013. gada periodā vismaz 

daļēji ir skaidrojams ar dažiem (4) gadījumiem, kuri saistīti ar īpaši lielām naudas summām un par 

kuriem tika ziņots 2017. gadā.  

APSVĒRUMI 

Komisijas kopējā atbilde uz 18. un 19. punktu 

Komisija pilnībā atbalsta, ka dalībvalstis pieņem krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas, kurās 

dalībvalstis norāda līdzekļu saņēmējiem un sabiedrībai, kā tās plāno cīnīties pret krāpšanu. Jāņem 

vērā, ka dalībvalstīm nav juridiska pienākuma pieņemt valsts stratēģiju krāpšanas apkarošanai. 

Neskatoties uz to, 10 dalībvalstis ir pieņēmušas krāpšanas apkarošanas valsts stratēģiju un viena 

dalībvalsts pašreiz pārskata jau esošo stratēģiju (sk. 2017. gada PIF ziņojumu).  

Dalībvalstīm un programmās iesaistītajām iestādēm paredzētajos norādījumos “Krāpšanas riska 

novērtējums un efektīvi un samērīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi” (EGESIF 14-0021, 

2014. gada 16. jūnijs) ir iekļauta brīvprātīgi izmantojama veidne paziņojumam par krāpšanas 

apkarošanas politiku programmu līmenī.  

Šāda paziņojuma mērķis ir informēt līdzekļu saņēmējus un sabiedrību par pilnīgu neiecietību pret 

krāpšanu un par to, kā vadošās iestādes plāno krāpšanu apkarot.  

Turklāt, lai palielinātu izpratni par krāpšanu un korupciju un lai palīdzētu vadošajām iestādēm 

cīnīties pret krāpšanu, Komisija sadarbībā ar “Transparency International” organizēja vairākus 

seminārus par krāpšanas un korupcijas apkarošanu; tie notika dalībvalstīs 2014. un 2015. gadā.  

Komisija arī atgādina par norādēm attiecībā uz vadības un kontroles sistēmu galveno prasību (GP) 

novērtēšanu un īpaši 7. GP 7.3. vērtēšanas kritēriju, kas attiecas uz samērīgiem un efektīviem 

krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Lai gan šī GP neatsaucas uz krāpšanas apkarošanas politiku kā 

tādu, bet gan uz nepieciešamību veikt pašnovērtēšanu un attiecīgas mērķtiecīgas pārbaudes, tā 

papildus konstatētā krāpšanas riska novērtēšanai paredz arī citus aspektus un skaidri norāda, kādai 

būtu jābūt programmu iestāžu nostājai pret krāpšanu. 

Komisijas kopējā atbilde uz 20. un 21. punktu 

Pirmkārt, Komisija uzskata, ka dalībvalstis ir veikušas vairākus pasākumus, lai īstenotu 

norādījumus un izpildītu savus regulā noteiktos pienākumus. Viens no secinājumiem Komisijas 

pasūtītajā ārējā pētījumā par krāpšanas apkarošanas pasākumiem dalībvalstīs ir tāds, ka Komisijas 

centieni krāpšanas un korupcijas novēršanas jomā ir raisījuši dažādas pārmaiņas dalībvalstīs un ka 

to rezultātā ir panākta strukturētāka un sistemātiskāka pieeja. Jo īpaši — krāpšanas riska 

novērtēšana saskaņā ar veidnē norādītajiem kritērijiem ir palīdzējusi konkrētāk pievērsties 

krāpšanas un korupcijas riskam un noteikt skaidru sasaisti starp apzināto risku un konkrētiem riska 

mazināšanas pasākumiem (minētais ārējais pētījums, 49. lpp.). 

Otrkārt, nopietni trūkumi vispārējās vadības un kontroles sistēmas līmenī ir konstatējami un 

attiecīgi maksājumu termiņi var tikt pārtraukti vai finanšu korekcijas var tikt veiktas tad, ja ar 

7. galvenās prasības neizpildi saistīti trūkumi pastāv vienlaikus ar citiem trūkumiem, kas saistīti ar 

citām galvenajām prasībām, kuras nav izšķirīgas. Šajā saistībā 4. galvenā prasība “Pienācīgas 

vadības pārbaudes” un 16. galvenā prasība “Pienācīgas darbību revīzijas” ir uzskatāmas par riska 

mazināšanas kontroli, jo tās nodrošina iespēju atklāt iespējamu krāpšanu. Ja prasībām neatbilst 

viens vadības un kontroles sistēmas aspekts, kas saistīts ar finansiālu ietekmi uz pakārtotā(-o) 

darījuma(-u) likumību un pareizību, Komisija vai nu aptur maksājumus, vai veic finanšu korekcijas. 

Tādēļ Komisija uzskata, ka 2014.–2020. gada tiesiskais regulējums viennozīmīgi ir stingrāks, jo — 
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lai gan nav juridiskas prasības par oficiālu krāpšanas apkarošanas politiku — ir ieviests pienākums 

piemērot efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus.   

Veicinošo nosacījumu ir mazāk, un tie ir vairāk orientēti uz konkrētajiem attiecīgā fonda mērķiem. 

Kad tie ir izpildīti, dalībvalstu iestādes var sākt fondu izmantošanu. Krāpšanas apkarošanas 

pasākumu mērķis ir samazināt risku, un tie ir periodiski jāpārskata. Šā iemesla dēļ krāpšanas 

apkarošanas pasākumus nebūtu lietderīgi iekļaut veicinošajos nosacījumos.  

Komisijas kopējā atbilde uz 22.–23.a punktu 

Komisijas praktiski lietošanai gatavais krāpšanas riska novērtēšanas rīks, ko piemin Revīzijas 

palāta, nodrošina konsekventu pieeju riska novērtēšanai visās programmās un visās dalībvalstīs.  

Revīzijas palātas minētais ārējais pētījums par krāpšanas apkarošanas pasākumiem apliecināja, ka 

vadošās iestādes tagad vērtē krāpšanas risku atbilstoši 2014.–2020. gada kontroles satvara prasībām, 

nosaka pastāvošo iekšējās kontroles mehānismu gatavību risināt risku, kas saistīts ar dažādiem 

iespējamiem krāpšanas scenārijiem, un nosaka jomas, kurās vajadzīga papildu kontrole. Pateicoties 

jaunajām prasībām, pieeja krāpšanas riska novērtēšanai ir kļuvusi strukturētāka. 

Turklāt izglītojošajos semināros par krāpšanas un korupcijas apkarošanu Komisija ir arī uzstājusies 

ar praktiskām prezentācijām par to, kā izmantojams tās ieteiktais riska vērtēšanas rīks; šādi semināri 

notika 2014. un 2015. gadā 15 dalībvalstīs (Beļģijā, Rumānijā, Itālijā, Slovākijā, Čehijas Republikā, 

Horvātijā, Latvijā, Ungārijā, Maltā, Slovēnijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā, Portugālē un Igaunijā). 

Papildus tam visas dalībvalstis tika iepazīstinātas ar šo rīku 2015. gadā notikušajās mācībās par 

Pārkāpumu pārvaldības sistēmu (IMS). Komisija piekrīt Revīzijas palātas secinājumam, ka 

dalībvalstis ir izmantojušas Komisijas izstrādāto modeli. 

Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstu iestādes to administratīvo spēju uzlabošanā krāpšanas 

apkarošanas jomā. Pašlaik (sadarbībā ar Eiropas Publiskās pārvaldes institūtu) tiek plānots jauns 

ekspertu apmācības modulis, kura temats būs “Ar ESI fondiem saistītas krāpšanas un korupcijas 

atklāšana un novēršana 2014.–2020. gadā”, kā arī papildu pētījums, kura pamatā būs prakses 

apzināšanas pētījuma rezultāti. 

Komisijas kopējā atbilde uz 24. un 25. punktu 

Komisija uzskata, ka vadošās iestādes krāpšanas riska novērtēšanā lielākoties rīkojas proaktīvāk.  

Komisijas viedokli apliecina ārējais pētījums, kurā secināts, ka lielākajā daļā DP (40) iestādes 

krāpšanas riska novērtējumu sagatavošanā īstenoja aktīvu pieeju un ka vairumā gadījumu krāpšanas 

riska novērtējumi, kam izmantota Komisijas veidne, bija aizpildīti pilnīgi (76 %), 14 % gadījumu 

tie bija aizpildīti daļēji un 8 % gadījumu bija norādīta tikai pamata informācija. Divi krāpšanas riska 

novērtējumi ar visnepilnīgāko informāciju attiecās uz tādām DP, kurās izvēlēta pasīvā pieeja. 

Pētījumā turklāt secināts, ka papildus tam dažas iestādes paplašināja krāpšanas riska 

pašnovērtējuma tvērumu, vērtējot arī citus riska veidus, savukārt citas vadošās iestādes savus 

vērtējumus izstrādāja detalizētāk.  Vadošās iestādes ir arī novērojušas, ka ir pieaugusi iestāžu 

darbinieku izpratne par to, cik nozīmīga ir krāpšanas riska novērtēšana un krāpšanas novēršanai un 

atklāšanai izmantoto IT sistēmu uzlabošana.  

Komisijas norādījumos paredzēts, ka krāpšanas novēršanas process sākas ar pašnovērtējumu, kura 

pamatā ir vadošās iestādes zināšanas par konkrēto vidi un tai raksturīgo krāpšanas risku, kā arī par 

bieži atklātajām krāpšanas shēmām, kuras atkārtojas. Komisija iesaka pašnovērtēšanas komandas 

darbā iesaistīt piemērotākos dalībniekus — tie varētu būt pārstāvji no dažādām vadošās iestādes 

nodaļām, kā arī no sertifikācijas iestādes un īstenošanas struktūrām. Vadošās iestādes pēc saviem 

ieskatiem var iesaistīt arī AFCOS vai citas specializētas struktūras (3.2. sadaļa). Revīzijas iestādes 

uzdevums ir revidēt procesu, tajā tiešā veidā neiesaistoties. Attiecībā uz krāpšanas riska novērtēšanu 

ārējā pētījumā arī apliecināts, ka dažādu krāpšanas apkarošanas iestāžu (vadošo iestāžu, īstenošanas 
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struktūru, revīzijas iestāžu, sertifikācijas iestāžu, AFCO un tiesībaizsardzības iestāžu) iesaistīšana 

nodrošina krāpšanas apkarošanas pasākumu labāku koordināciju un mazina krāpšanas risku. 

26. Krāpšanas riska novērtēšana ir pastāvīgs darbs, kas ir jāpielāgo un jāpārskata programmas 

īstenošanas gaitā.  

Pirmā aizzīme: 2014.–2020. gada garantijas modelis paredz, ka vadošo iestādi uzrauga revīzijas 

iestāde, kura veic sistēmu revīzijas un darbību revīzijas, novērtējot katru galveno prasību, kas 

attiecas uz vadības un kontroles sistēmām, tostarp 7. galveno prasību (7. GP), kura konkrēti attiecas 

uz krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Bulgārijas gadījumā revīzijas iestāde atklāja dažus 

krāpšanas riskus un atbildīgā vadošā iestāde veica atbilstošus pasākumus, lai labotu šo situāciju. 

Tādējādi kopējā sistēma darbojās, nodrošinot pamatīgākus krāpšanas apkarošanas pasākumus. 

Otrā aizzīme: Komisija attiecīgajās ikgadējās sanāksmēs apsvērs iespējamos pasākumus, ar kuriem 

varētu palielināt Francijas iestāžu izpratni un uzlabot novērtēšanu, ko veic attiecīgās vadošās 

iestādes un revīzijas iestādes.   

Trešā aizzīme: Spānijas gadījums parāda, ka vadošā iestāde ļoti nopietni attiecas pret saviem 

pienākumiem saistībā ar krāpšanas apkarošanas pasākumiem un starpniekstruktūru uzraudzību. 

Atbilstoši pasūtītajam novērtējumam vadošā iestāde varētu ieteikt pasākumus konstatēto nepilnību 

novēršanai, un to izpildi varētu pārbaudīt vadošās iestādes iekšējās revīzijas nodaļa. 

Piektā aizzīme: Komisijas dienesti ir snieguši Ungārijai ieteikumus par revīziju, lai turpmākie 

krāpšanas apkarošanas pasākumi tiktu uzlaboti. Piemēram, Ungārijas vadošajām iestādēm būtu 

jānodrošina, ka atlases un vadības pārbaudes posmā veiktās pārbaudes procedūras ietver samērīgus 

krāpšanas apkarošanas pasākumus, tostarp — ka tiek pielāgota IT apakšsistēma. 

Ņemot to vērā, Komisija sagaida, ka krāpšanas riska novērtēšana Ungārijā uzlabosies. 

27. Jānorāda, ka dalībvalstu pienākums ir ieviest krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 

proporcionalitātes principu. Šos pasākumus jebkurā laikā var uzlabot, ņemot vērā atklātos krāpšanas 

gadījumus un jaunatklātu risku, tomēr tiem jāpaliek samērīgiem ar apzināto risku.  

Ārējā prakses apzināšanas pētījumā tika secināts, ka ieviestie krāpšanas apkarošanas pasākumi 

parasti ir samērīgi ar noteikto risku, pat ņemot vērā, ka dažas iestādes pašnovērtējumā var risku 

novērtēt pārāk zemu. Turklāt vadošās iestādes, reaģējot uz noteikto risku, piedāvā pašu izstrādātus 

riska mazināšanas pasākumus papildus Komisijas ieteiktajiem, un tas liecina, ka ir apsvērts, kā 

vislabāk novērst risku. 

29. Komisija iesaka vadošajām iestādēm īstenot proaktīvu, strukturētu un mērķtiecīgu pieeju 

krāpšanas riska pārvaldībai. Saskaņā ar regulējuma noteikumos paredzēto proporcionalitātes 

principu uz risku balstītajiem pasākumiem jābūt arī izmaksu ziņā efektīviem.  

Komisijas kopējā atbilde uz 30.–32. punktu 

Kā teikts Komisijas norādījumos par krāpšanas riska novērtējumu un efektīviem un samērīgiem 

krāpšanas apkarošanas pasākumiem, novēršanas metodes visbiežāk ietver stabilas iekšējās kontroles 

sistēmas ieviešanu un krāpšanas risku aktīvu, strukturētu un mērķtiecīgu novērtēšanu. Papildus tam 

krāpšanas apkarošanai un krāpšanas iespēju likvidēšanai ļoti noderīga var būt arī visaptveroša 

apmācība un izpratnes veicināšanas pasākumi, kā arī “ētiskas” kultūras veidošana (rīcības kodekss, 

misijas formulējums) un skaidra pienākumu sadale (ar mērķi izveidot vadības un kontroles sistēmu 

rezultatīvai cīņai pret krāpšanu).  Papildus iepriekš minētajam Komisija piedāvā arī citus riska 

mazināšanas pasākumus, kas attiecas uz konkrētām jomām (interešu konflikti, publiskais iepirkums, 

dubulta finansēšana), un ārējā pētījumā secināts, ka gandrīz visas pētījumā ietvertās dalībvalstu 

iestādes tos izmanto savās krāpšanas novēršanas sistēmās. Turklāt pētījumā secināts, ka dažas 

dalībvalstis ne tikai izmanto Komisijas piedāvātos risinājumus, bet arī pašas izstrādā savus 

pasākumus krāpšanas novēršanai.  
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Papildus tam Komisija pēta jaunus inovatīvus veidus, kā novērst krāpniecisku praksi ES fondu 

finansētajos projektos un nodrošināt, ka nodokļu maksātāju līdzekļi tiek tērēti lietderīgi un 

pārredzami; viens no šādiem jauniem pasākumiem ir integritātes paktu izmēģināšana, ko Revīzijas 

palāta aprakstījusi 1. izcēlumā.  

Pēdējo gadu laikā Komisija ir arī izdevusi īpašus dokumentus, lai nostiprinātu krāpšanas novēršanu; 

lielākā daļa no tiem izstrādāti Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējas komitejas 

(COCOLAF) vadībā. Daži piemēri: 

o  Krāpšana publiskā iepirkuma jomā — “sarkanie karogi” un paraugprakse (2017. g.), 

o Pamatnostādnes attiecībā uz krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijām (2014. un 2016. g.), 

o Interešu konfliktu identificēšana publiskā iepirkuma procedūrās strukturālu darbību 

veikšanai. Praktiska rokasgrāmata vadītājiem (2013. g.), 

o Anonīmu gadījumu apkopojums — strukturālas darbības (2012. g.).  

33. Krāpšanas novēršana un atklāšana ir savstarpēji saistīti procesi. Krāpšanas atklāšana ir daļa no 

standarta kontroles, kas tiek īstenota attiecībā uz visām programmām, un tajā ir iesaistīta gan vadošā 

iestāde (veic vadības pārbaudes), gan revīzijas iestāde (veic revīzijas un pārbaudes).  

Ārējais pētījums apliecināja, ka vadošās iestādes ir izstrādājušas papildu kontroles mehānismus, 

kuri papildina tos, ko 2014.–2020. gada periodam ieteikusi Komisija. To vidū ir arī pasākumi, kas 

vērsti uz krāpšanas atklāšanu, piemēram: 

— izveidota iepirkuma konkursu ekspertu komisija, pie kuras pretendenti var vērsties, ja tie 

uzskata, ka procedūrā ir pieļautas kļūdas, 

— pamatojoties uz tirgus izpēti, iepriekš noteikts budžets, kas netiek atklāts (lai novērstu 

manipulāciju ar publisko iepirkumu), 

— IT rīku izmantošana, lai atklātu dubultus pieprasījumus (lai novērstu manipulācijas ar izmaksām 

un kvalitāti), 

— sadarbība ar publiskā iepirkuma vai konkurences iestādēm (lai novērstu aizliegtas pretendentu 

vienošanās), 

— sūdzību mehānisms līdzekļu saņēmējiem. 

Dažas programmu iestādes jau plašāk izmanto izstrādāto un pieejamo datizraces rīku, piemēram, 

Arachne, sniegtās iespējas. Piemēram, tiek izmantots riska noteikšanas un atklāšanas rīks, ar ko 

piešķiršanas un dotāciju procedūrās pārbauda uzņēmumus, kuri ir potenciālie līdzekļu saņēmēji, kā 

arī to faktiskos īpašniekus un darījumu partnerus un novērtē potenciālus interešu konfliktus un 

dubultas finansēšanas risku, atklāj “sarkanos karogus” un palielina vadības pārbaužu lietderību un 

efektivitāti.  

Visbeidzot, 2017. gada PIF ziņojumā Komisija ieteica dalībvalstīm vairāk izmantot riska analīzes 

potenciālu (proti, kontrolē orientēties uz projektu riska profiliem, kas izstrādāti un pielāgoti, 

pamatojoties uz padziļinātu novērtējumu), lai palielinātu to spējas proaktīvi atklāt krāpšanu. 

Komisijas kopējā atbilde uz 34. un 35. punktu 

Tas, ka trūkst drošu kanālu, ko trauksmes cēlēji varētu izmantot ziņošanai, bija starp būtiskajām 

bažām, kas izteiktas Komisijas 2017. gadā rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā.  

Pašreizējā Trauksmes cēlēju direktīvas priekšlikumā ir paredzēti konfidencialitāti garantējoši 

iekšējie un ārējie ziņošanas kanāli visās privātā un publiskā sektora struktūrās ES.  

Direktīvas priekšlikumā noteikts, ka (i) privātā un sabiedriskā sektora juridiskajām struktūrām, (ii) 

kompetentajām iestādēm un (iii) dalībvalstīm ir jāpublisko viegli pieejama informācija par 

ziņošanas kanāliem, aizsardzību, aizsardzības saņemšanas nosacījumiem un pieejamajiem tiesiskās 
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aizsardzības līdzekļiem, tādējādi nostiprinot juridisko noteiktību trauksmes cēlējiem. Papildus tam 

priekšlikumā paredzēts, ka trauksmes cēlēji ir tiesīgi saņemt aizsardzību, ja tiem ir pamatots iemesls 

uzskatīt, ka ziņošanas brīdī uz paziņoto informāciju attiecās šīs direktīvas darbības joma. Šī 

garantija nodrošina, ka trauksmes cēlēji nezaudēs aizsardzību, ja beigās izrādīsies, ka ziņojums 

neietilpst direktīvas darbības jomā (piemēram, ja paziņotais pārkāpums bijis saistīts ar valsts, nevis 

ES līdzekļu izmantošanu). 

Attiecībā uz izpratnes veicināšanu — grozījumos, kas šobrīd tiek apspriesti ar likumdevējiem, ir 

skaidri norādīts, ka anonīmi trauksmes cēlēji tiek aizsargāti tad, ja viņu identitāte vēlāk tiek atklāta 

un viņi atbilst aizsardzības saņemšanas nosacījumiem, kas izklāstīti priekšlikumā. 

Komisijas kopējā atbilde uz 36. un 37. punktu 

Arachne kā riska noteikšanas rīks var palielināt projektu atlases, vadības pārbaužu un revīzijas 

efektivitāti un papildus uzlabot krāpšanas noteikšanu, novēršanu un atklāšanu. Arachne efektīva 

izmantošana ir labs veids, kā atklāt “sarkanos karogus” un mērķtiecīgi ievirzīt krāpšanas 

apkarošanas pasākumus, un tas būtu jāņem vērā, vērtējot pašreiz īstenoto novēršanas un atklāšanas 

pārbaužu efektivitāti. Komisija 2015. gada un turpmāko gadu PIF ziņojumos skaidri ieteica 

dalībvalstīm plašāk izmantot riska noteikšanas IT rīkus (un konkrēti Arachne) un riska analīzi, kā 

arī uzsvēra to nozīmīgumu cīņā pret krāpšanu. 

Dažas programmu iestādes jau plašāk izmanto izstrādāto un pieejamo datizraces rīku, piemēram, 

Arachne, sniegtās iespējas. Piemēram, tiek izmantots riska noteikšanas un atklāšanas rīks, ar ko 

piešķiršanas un dotāciju procedūrās pārbauda uzņēmumus, kuri ir potenciālie līdzekļu saņēmēji, kā 

arī to faktiskos īpašniekus un darījumu partnerus un novērtē potenciālus interešu konfliktus un 

dubultas finansēšanas risku, atklāj “sarkanos karogus” un palielina vadības pārbaužu lietderību un 

efektivitāti.  

Skatīt arī Komisijas atbildi par 33. punktu.  

37. 

Pirmā aizzīme: Komisijas dienesti 2019. gada februārī organizēja sanāksmi ar Grieķijas iestādēm, 

lai noskaidrotu, kāda ir to nostāja attiecībā uz Arachne izmantošanas iekļaušanu Grieķijas 

programmu pārvaldībā un kontrolē. Šajā sanāksmē tika secināts, ka Arachne varētu papildināt rīkus, 

ko iekšēji izstrādājušas Grieķijas programmu iestādes, un ka tādēļ ir nepieciešams kopā ar Komisiju 

turpināt darbu, lai Arachne integrētu vadības un kontroles sistēmā. 

Otrā aizzīme: Komisija pastāvīgi mudina dalībvalstis regulāri papildināt operacionālos datus, lai 

datizraces rīka Arachne iespējas tiktu izmantotas pilnīgi. Komisija norāda, ka četrās dalībvalstīs, 

kam revīzijā pievērsusies Revīzijas palāta, ir palielinājies aktīvo Arachne lietotāju skaits vai to DP 

skaits, kurām izmanto Arachne. 

Trešā aizzīme: izmeklēšanas iestādes var izmantot Arachne konkrētos gadījumos, ņemot vērā 

noteikumus par datu aizsardzību.  

38. Komisija turpina apmeklēt programmu iestādes, lai iepazīstinātu ar datizraces rīka Arachne 

sniegtajiem ieguvumiem un tā funkcijām. Vienlaikus Komisija arī pēta iespēju precīzāk orientēties 

uz riska jomām, vai nu likvidējot (novecojušos) rādītājus, vai ieviešot jaunus rādītājus, piemēram, 

rādītāju, kas apliecina, ka uzņēmums ir mazs vai vidējs uzņēmums. 

Dažu dalībvalstu uzskats, ka šā rīka lietderība ir atkarīga no to DP skaita, par kurām tiek regulāri 

ievadīti un atjaunināti dati, ir maldīgs. 

Patiesībā Arachne lietderība ir atkarīga no tā, vai iestādes ievada pašas savu programmu datus un 

tos regulāri atjaunina. Pēc ievades attiecīgās DP iekšējos datus Arachne apstrādā un salīdzina ar 

tādiem datiem par uzņēmumiem visā Eiropā un pasaulē, kas iegūti no ārējām datubāzēm.  



 

8 

Komisijas kopējā atbilde uz 40. un 41. punktu 

Krāpšanas apkarošana ir nepārtraukts process, kas sākas ar krāpšanas riska novērtēšanas un 

mazināšanas pasākumu ieviešanu. Dalībvalstu revīzijas iestādēm, veicot sistēmu revīzijas, ir 

sistemātiski jāpārskata efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu īstenošana atsevišķu 

struktūru līmenī (7. GP attiecas uz šādu pasākumu atbilstības novērtēšanu)
2
. Papildus tam krāpšanas 

apkarošanas pasākumu īstenošanas revīziju veic Komisija. 

Komisijas un valstu iestāžu veiktās revīzijas līdzšinējie rezultāti liecina, ka 100 no 

263 pārbaudītajām DP ir ieviesti un pienācīgi darbojas krāpšanas apkarošanas pasākumi, savukārt 

152 DP krāpšanas apkarošanas pasākumi darbojas labi, tomēr ir nepieciešami nelieli uzlabojumi, 

bet 11 DP šie pasākumi ir būtiski jāuzlabo. 

Krāpšanas novēršanas pasākumu efektivitāte ir grūti izmērāma, it īpaši pirmajos īstenošanas gados, 

jo tā ir saistīta ar faktisko izdevumu apmēru un apliecināšanu Komisijai.  

Krāpšanas atklāšanai var sekot līdzi, taču, lai izmērītu tās efektivitāti, būtu nepieciešams 

salīdzinājums ar kopējo krāpšanas apjomu, kas ietver neatklāto krāpšanu un nav zināms. Tomēr, kā 

jau norādīts Komisijas atbildē uz īpašo ziņojumu Nr. 1/2019, nav tādas rentablas metodes neatklātās 

krāpšanas apmēra novērtēšanai, kura būtu pietiekami ticama un aizstāvama uz pierādījumiem 

balstītai politikai. Turklāt krāpšanas atklāšanas efektivitāte ir atkarīga arī no ārējiem faktoriem.   

Komisija mudina dalībvalstis izmantot revīzijas iestāžu konstatējumus, lai izstrādātu rīcības plānus 

atklāto kļūdu un riska novēršanai.  Turklāt katru reizi, kad DP vadības un kontroles sistēmā tiek 

atklāta kāda kļūda/risks, vadošās iestādes un centrālās struktūras attiecīgi rīkojas un pārskata 

attiecīgo kontroles pasākumu reglamentu. Tādēļ krāpšanas riska gada analīzē netiek atspoguļotas 

kļūdas, kas atklātas gada laikā.  

43. Jānorāda, ka 2014.–2020. gada garantijas modelis ir daudz stingrāks dalībvalstu 

pārskatatbildības jomā un tas kopā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (KNR) 125. panta 4. punktā 

noteikto jauno prasību par krāpšanas apkarošanas pasākumiem var izskaidrot Revīzijas palātas 

aprakstīto tendenci. 

Komisijas kopējā atbilde uz 44. un 45. punktu 

Komisija 2017. gada PIF ziņojumā publicēja savu analīzi par tās kontroles veikšanas iemesliem 

(strukturēts lauks), kuras rezultātā 2007.–2013. gada plānošanas periodā tika atklāta krāpšana. 

Rezultāti ir līdzīgi un papildinoši
3. Tomēr Komisija pēc šīs analīzes nonāk pie citiem secinājumiem. 

Jau sākot ar 2014. gada PIF ziņojumu
4
, ir ticis uzsvērts, ka atklāšana biežāk notiek tieši 

izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas iestāžu veiktajās pārbaudēs, un Komisijas analīze liecina, ka 

šāda pārsvara iemesls ir izmeklēšanas efektivitāte un attiecīgo iestāžu labās izmeklēšanas spējas.  

46. Padomes Regulā (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 

izveidei, ir paredzēts, ka visām kompetentajām iestādēm ir jāpaziņo Eiropas Prokuratūrai (EPPO) 

par krāpšanas gadījumiem, kas skar ES finanšu intereses
5
. Šis pienākums attiecas arī uz vadošajām 

iestādēm.  

Turklāt, kā paredzēts Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, arī turpmāk svarīga loma cīņā pret 

krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu 

intereses, visās dalībvalstīs būs OLAF. 

                                                           
2 Komisijas norādījumos teikts: “Atkarībā no šādu revīziju rezultātiem un identificētā krāpšanas riska vides turpmākas revīzijas var 

veikt, cik bieži nepieciešams.” Tiek ieteikta mērķtiecīga un samērīga pieeja. 

3 Sk. SWD(2018) 386 final, 2/2, 4.3. punktu (86.–88. lpp.). 

4 Sk. COM(2015) 386 final, 4.2.2. punktu (23. lpp.). 

5 OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp. 
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Visbeidzot, nozaru tiesību aktu noteikumi, kas attiecas uz ziņošanu par pārkāpumiem, tostarp 

krāpšanu, uzliek dalībvalstīm pienākumu informēt Komisiju par visu to lietu iznākumu, kas saistītas 

ar krāpšanas gadījumiem. 

Minētie pienākumi attiecas arī uz vadošajām iestādēm. 

Komisija ir arī ieteikusi krāpšanas apkarošanas pasākumus iekļaut krāpšanas apkarošanas valsts 

stratēģijās
6
. Šis ieteikums ir izvērsts Komisijas vispārīgajās “Pamatnostādnēs attiecībā uz 

krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijām”
7
. Krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas veicina 

sadarbību un koordināciju kā ES finanšu interešu aizsardzības galvenos elementus. 

Komisijas kopējā atbilde uz 47. un 48. punktu 

Komisija izmanto IMS saņemtos datus, vienmēr apzinoties, ka ziņošana var būt nepilnīga. Tas ir arī 

skaidri norādīts vairākos PIF ziņojumos un pavaddokumentā “Paziņoto pārkāpumu izvērtēšanas 

metodika”
8
. Ziņošana par atklātajiem krāpnieciskajiem pārkāpumiem ir atkarīga no sistēmas 

efektivitātes, jo tā prasa dažādu struktūru un iestāžu sadarbību šajā jomā. Pamatojoties uz šiem 

pieņēmumiem, Komisija ir vairākkārt paudusi bažas par to datu ticamību, kas saņemti no 

dalībvalstīm, kuras ziņo par ļoti mazu skaitu krāpniecisku pārkāpumu. 

49. Uz problēmu, kas saistīta ar ES dotās krāpšanas definīcijas atšķirīgām interpretācijām, ticis 

norādīts arī PIF ziņojumos. Dažkārt šīs atšķirīgās interpretācijas izriet no atšķirīgām tiesiskajām 

sistēmām un no tā, kā tiek vērtētas konkrētas darbības (piemēram, interešu konflikts dažās valstīs 

tiek uzskatīts par noziedzīgu pārkāpumu, bet citās — nē, un tas atspoguļojas ziņojumos). Komisija 

ierosināja šīs definīcijas saskaņot PIF direktīvā, tomēr EP un Padomes pieņemtajā direktīvas 

redakcijā nav sniegtas visu attiecīgo pārkāpumu definīcijas, lai gan ir labāk saskaņoti galvenie ar 

finanšu interešu aizsardzību saistītie pārkāpumi. 

50. Komisija uzskata, ka Revīzijas palātas secinājums par to, ka Ungārijas vadošās iestādes 

pienācīgi neziņo par aizdomām par krāpšanu, ja gadījums ir atrisināts pirms izdevumu 

apstiprināšanas Komisijai, ir radies galvenokārt dalībvalsts ziņošanas noteikumu nepareizas 

interpretācijas dēļ. Ja ir paziņots par gadījumiem, kad pastāv aizdomas par krāpšanu, tos nedzēš no 

IMS pat tad, ja Komisijai izdevumus nedeklarē; tā varētu būt noticis Ungārijas gadījumā. Komisija 

vērsīs Ungārijas iestāžu uzmanību uz attiecīgā noteikuma pareizu piemērošanu. 

51. Komisijai ir zināms, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi noteikts ziņošanas brīdis un tas var būt atšķirīgs 

pat vienā un tajā pašā dalībvalstī. Šajā saistībā 2017. gadā sadarbībā ar valstu ekspertiem tika 

sagatavota “Rokasgrāmata par ziņošanu par pārkāpumiem”
9
. Tas neatrisinās visas situācijas, bet 

noteikti uzlabos saskaņotību šajā jomā. Tā kā rokasgrāmata pieņemta samērā nesen, tā vēl nav 

ietekmējusi datus, ko analizēja Revīzijas palāta. 

Tomēr, lai risinātu šo problēmu, Komisija PIF ziņojumos iekļauj daudzgadu analīzi, kas attiecībā uz 

kohēzijas politiku aptver pilnus plānošanas periodus, tādējādi mazinot novēlotas ziņošanas ietekmi. 

Komisijas kopējā atbilde uz 53. un 54. punktu 

Ja ir kādas izmaiņas saistībā ar IMS reģistrētu lietu, ziņojošajām iestādēm ir iespēja un pienākums atjaunināt 

attiecīgo informāciju. Kādā brīdī dati var būt neprecīzi un/vai novecojuši, tomēr vēlāk tie tiek laboti. 

IMS ir “dzīva” sistēma, un, lai gan tā nav perfekta, tā joprojām ir vispilnīgākā šobrīd pieejamā 

sistēma. 

                                                           
6 Sk. 2014. gada PIF ziņojumu — COM(2015) 386 final (31.07.2015.), 1. ieteikums (30. lpp.). 

7 Ares(2016)6943965 (13.12.2016.), pamatnostādnes izstrādātas COCOLAF Krāpšanas novēršanas apakšgrupā sadarbībā ar valstu 

ekspertiem. 

8 Sk. SWD(2016) 237 final, 2.4. punktu. 

9 ARES(2017)5692256 (21.11.2017.). 
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Komisija regulāri atgādina ziņojošajām iestādēm, ka ir jāpārbauda paziņotās informācijas kvalitāte 

un, ja nepieciešams, tā jāatjaunina. 

Krāpšanas gadījumu finansiālās ietekmes novērtēšana joprojām ir daudzējādā ziņā pretrunīga. 

Komisija turpinās sniegt palīdzību valstu iestādēm, tomēr ir maz ticams, ka interpretācijas atšķirības 

izzudīs pilnībā. 

55. Mazais skaits krāpniecisko pārkāpumu, par ko paziņo dažas dalībvalstis, var būt saistīts ar 

daudziem mainīgiem lielumiem, piemēram, ar ES finansējuma kontroles līmeni vai ES finansējuma 

proporcionālo daļu salīdzinājumā ar kopējo publisko ieguldījumu apmēru dalībvalstī.   

Komisija zina, ka Francija ziņo nepietiekami, un tas jau ir uzsvērts iepriekšējos PIF ziņojumos, 

kuros arī sniegti konkrēti ieteikumi šai dalībvalstij (citu starpā). 

Skatīt arī iepriekš Komisijas atbildes par 47. un 48. punktu un par 53. un 54. punktu. 

Komisijas kopējā atbilde uz 56. un 57. punktu 

Krāpšanas atklāšanas rādītājs atspoguļo atklāto un paziņoto krāpniecisko pārkāpumu finansiālo 

ietekmi uz maksājumiem. 

Neskatoties uz norādītajām nepilnībām, par kurām Komisijai ir labi zināms, IMS ir vienīgais rīks, 

kas nodrošina iespēju ES mērogā analizēt atklāto krāpšanu, par kuru paziņojušas dalībvalstis.  

Pamatojoties uz šo analīzi un ņemot vērā zināmos sistēmas ierobežojumus, Komisija izdara 

konkrētus secinājumus par risku, kas saistīts ar konkrētām politikas jomām, un par dalībvalstu 

atklāšanas centieniem un ziņošanas praksi. 

Pārskatītās krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros Komisija, paļaujoties uz uzlabotu IMS, plāno 

arī pilnveidot analīzi, ieviešot papildu elementus, jo īpaši attīstot valstu profilus, lai labāk saprastu 

krāpšanas atklāšanas un ziņošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs. 

Kā jau norādīts attiecībā uz Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 01/2019, nebūtu pārlieku jāuzsver 

tas, ka nav ciešas korelācijas starp paziņotajiem krāpšanas atklāšanas rādītājiem un korupcijas 

uztveri. Korupcija ir viens no daudzajiem veidiem, kā tiek īstenota krāpšana saistībā ar ES budžetu. 

59. Komisijas norādījumu par krāpšanas riska novērtējumu 4.3.3. punktā ir teikts, ka “vadošajām 

iestādēm jāievieš skaidri ziņošanas mehānismi, kas nodrošina pietiekamu koordināciju krāpšanas 

apkarošanas jautājumos ar revīzijas iestādi un kompetentām izmeklēšanas iestādēm attiecīgajā 

dalībvalstī”. Tas jānostiprina vadības un kontroles instrukcijās, un konkrētie nosacījumi parasti ir 

izklāstīti katras programmas vadības un kontroles sistēmas aprakstā.  

Komisija 2014. gada PIF ziņojumā ietvēra pārskatu par valstīs noteiktajiem pienākumiem
10

.   

2014. gadā tikai četras dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Īrija, Zviedrija un Dānija) savās aptaujas 

anketas atbildēs par konkrēto LESD 325. pantā paredzētā ziņojuma daļu norādīja, ka tās nav 

noteikušas valsts amatpersonām pienākumu informēt kriminālvajāšanas/tiesībaizsardzības iestādes 

par iespējamas krāpšanas gadījumiem
11

.  

Regulā, ar ko izveido EPPO, jau ir noteikts ziņošanas pienākums, kurš jāpilda visām 

kompetentajām iestādēm (24. pants), un tas attieksies arī uz vadošajām iestādēm, kad EPPO būs 

izveidota (ne agrāk kā 2020. gada novembrī). Grieķijā katras vadošās iestādes pienākums ir 

informēt AFCOS par katru iespējamas krāpšanas gadījumu, un šajā saistībā katrā vadošajā iestādē ir 

norīkota kontaktpersona saziņai ar AFCOS.  Papildus tam Grieķijas AFCOS birojā ir norīkots 

                                                           
10 SWD(2015) 154 final, 3.2. punkts (57.–61. lpp.). 

11 Sk. SWD(2015) 154 final, 3.2. punktu (57.–61. lpp.). 
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prokurors. Komisija uzraudzīs, vai šāda sistēma nodrošina efektīvu komunikāciju starp vadošajām 

iestādēm un AFCOS. 

Spānijā amatpersonām, kas strādā valsts iestādēs, valsts tiesību aktos ir noteikts pienākums ziņot 

par visiem gadījumiem, kad radušās aizdomas par krāpšanu.  

60. Komisija uzskata, ka analīze par iemesliem, kuru dēļ kompetentā iestāde noraida iespējamas 

krāpšanas lietu, ir kopīgs uzdevums. Dienestiem, kuri analizē un izmeklē šādas lietas, būtu jāsniedz 

vadošajām iestādēm atbilde par veikto izpēti un izmeklēšanas nesākšanas iemesliem.  

Šajā saistībā lielāka nozīme varētu būt AFCOS, kas varētu nodrošināt labāku koordināciju starp 

vadošajām iestādēm un prokuroru. Šāda kārtība pastāv, piemēram, Bulgārijā (sk. jaunāko ikgadējo 

rīcības plānu, kas pieņemts 2019. gada 24. janvārī: http://www.afcos.bg/bg/node/227) un Grieķijā 

(AFCOS ir iesaistīts sūdzību pārvaldības sistēmā). 

62. Komisijai un dalībvalstīm vispirms ir jāaizsargā ES budžets. Tas tiek efektīvi izdarīts, 

piemēram, ja programmas iestādes atsauc krāpšanas skartos izdevumus no ES līdzfinansētās 

programmas. Tomēr valsts līmenī var turpināties tiesvedība, un līdzekļu atgūšana no pārkāpējiem 

prasa laiku; tas ir atkarīgs no šīs tiesvedības iznākuma, bet tiesvedības pabeigšana var prasīt 

vairākus gadus. Tādēļ administratīvās efektivitātes un ES budžeta juridiskās noteiktības labad ir 

vēlams attiecīgās summas nekavējoties atsaukt no līdzfinansētās darbības programmas. Tikmēr 

dalībvalsts turpina attiecīgo tiesvedību valsts līmenī. Turklāt Komisijai nav juridisku instrumentu, 

ar kuriem panākt, ka dalībvalstis sāk šādu tiesvedību vai atgūst līdzekļus no krāpniekiem, kad 

izdevumi ir atsaukti un attiecīgi vairs neietilpst ES līdzfinansētajā programmā.  

Komisijas kopējā atbilde uz 63. un 64. punktu un 3. izcēlumu 

Komisija regulāri atgādina dalībvalstīm par to pienākumiem saistībā ar konkrēta atklātā krāpšanas 

gadījuma iespējamo horizontālo ietekmi atbilstoši norādījumu par krāpšanas riska novērtējumu 

4.4. punktam. Dažas dalībvalstis patiešām novērtē iespējamas krāpšanas gadījumu ietekmi uz to 

sistēmām un piemēro koriģējošus pasākumus. 

Komisijas kopējā atbilde uz 66. un 67. punktu 

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 pašreizējiem noteikumiem AFCOS uzdevums ir 

atvieglot efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar OLAF. Tomēr par AFCOS organizāciju un 

pilnvarām var lemt katra dalībvalsts. Tā kā Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecas uz OLAF 

veikto izmeklēšanu, 3. panta 4. punktā noteiktie AFCOS pienākumi ir saistīti tikai ar sadarbību 

izmeklēšanā, bet neietver tādus uzdevumus kā ziņošanas par krāpšanu uzraudzība vai visu valsts 

līmenī iesaistīto pušu darba koordinēšana. Tomēr Komisija varētu atbalstīt AFCOS pilnvaru 

paplašināšanu. 

Komisija 2013. gadā, īsi pēc Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 stāšanās spēkā, izdeva 

norādījumus, kuros aicināja dalībvalstis apsvērt iespēju paplašināt AFCOS uzdevumus, uzticot tiem 

arī citus ar krāpšanas apkarošanu saistītus pienākumus. Norādījumi bija paredzēti kā atbalsts 

dalībvalstīm savu AFCOS izveidē 2013.–2014. gada periodā, un tie nebija dalībvalstīm saistoši. 

69. OLAF regulas izvērtējumā secināts, ka AFCOS izveide ir viennozīmīgi uzlabojusi sadarbību un 

informācijas apmaiņu starp OLAF un dalībvalstīm, tomēr ir iespējami arī turpmāki uzlabojumi. 

Lai gan tika atzīta AFCOS dažādība, viedokļi (īpaši pašu AFCOS viedokļi) par to, vai nepieciešams 

papildus saskaņot to uzdevumus un pilnvaras, atšķīrās. 

70. Komisija piekrīt, ka būtu vēlams vairāk saskaņot dažādu dalībvalstu AFCOS darbību, tomēr 

šobrīd par izmaiņām var lemt tikai likumdevēji.  

http://www.afcos.bg/bg/node/227)
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Pašreiz notiek likumdošanas process saistībā ar Komisijas priekšlikumu par OLAF regulas 

grozīšanu, un tas jau paredz būtisku uzlabojumu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju vairākos 

aspektos. 

Pirmkārt, tiek ierosināts (12.a pants) sīkāk noteikt dalībvalstu AFCOS uzdevumus, kas saistīti ar 

atbalsta sniegšanu OLAF, jo īpaši paredzot pienākumu sasniegt rezultātu, lai nodrošinātu, ka OLAF 

saņem izmeklēšanā nepieciešamo palīdzību, kuru sniedz vai nu paši AFCOS, vai kāda cita iestāde.  

Lai gan priekšlikumā nav paredzēts saskaņot AFCOS organizāciju un pilnvaras, tajā ir noteikts, ka 

AFCOS “sniedz, saņem vai koordinē” palīdzību, kas nepieciešama OLAF.  

Otrkārt, ar priekšlikumu tiek arī ieviests juridiskais pamats AFCOS savstarpējai horizontālai 

sadarbībai; līdzšinējā AFCOS darbības juridiskajā satvarā tas nebija paredzēts. 

71. Lai gan Komisija piekrīt, ka informācija par lietu statusu un statistiku būtu lietderīga efektīvai 

krāpšanas apkarošanas pasākumu koordinācijai, AFCOS pašreizējās juridiskās pilnvaras, kas 

noteiktas Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 3. panta 4. punktā, neprasa piekļuvi šādai statistikai 

par valsts iestādēs izmeklēšanā esošu lietu skaitu un progresu. 

72. Pašreizējā OLAF regula (Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013) neparedz, ka AFCOS obligāti 

jāgūst visaptverošs pārskats par izmeklēšanu, ko veic valsts iestādes saistībā ar ES finansējumu 

attiecīgajā dalībvalstī. 

73. Skatīt Komisijas kopējo atbildi uz 47. un 48. punktu. 

74. Komisija piekrīt, ka ES finanšu interešu aizsardzībai dalībvalstīm būtu jāievieš pienācīgi 

koordinācijas mehānismi, ar kuru palīdzību iesaistītās struktūras varētu apmainīties ar informāciju 

par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem un ar ieteikumiem par uzlabojumiem. 

75. OLAF mudina dalībvalstis izveidot AFCOS tīklus, lai valstīs uzlabotu krāpšanas apkarošanas 

pasākumu koordināciju. 

76. Iejaukšanās valsts prokuratūras darbības līmenī nav Komisijas kompetencē; tomēr Komisija 

nelokāmi uzskata, ka ir nepieciešama sadarbība starp iestādēm, kas atbild par ES finansējuma 

pārvaldību, revīziju un krāpšanas novēršanu, un citām attiecīgām valstu iestādēm, piemēram, 

prokuratūru. Šajā saistībā Komisija attiecīgā gadījumā pieprasa informāciju par pasākumiem, kas ir 

veikti vai ko plānots veikt, lai nodrošinātu, ka ESI fondu līdzfinansētie pasākumi tiek īstenoti 

atbilstīgi, efektīvi un rezultatīvi. 

Skatīt Komisijas atbildes par 46. un 75. punktu. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

80. Komisija pilnībā atbalsta, ka dalībvalstis cīņā pret krāpšanu pieņem krāpšanas apkarošanas 

valsts stratēģijas. Lai gan dalībvalstīm nav šāda juridiska pienākuma, desmit dalībvalstis ir 

brīvprātīgi pieņēmušas valsts stratēģiju krāpšanas apkarošanai un viena dalībvalsts pašreiz pārskata 

jau esošo stratēģiju.  

Komisijas 2014. gada norādījumu dokumentā par krāpšanas riska novērtējumu un efektīviem un 

samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem ir iekļauta brīvprātīgi izmantojama veidne 

krāpšanas apkarošanas politikas izklāstam programmu līmenī; šāda politikas izklāsta mērķis ir 

norādīt atbalsta saņēmējiem un sabiedrībai, ka programmu iestādes ieņem pilnīgi neiecietīgu nostāju 

pret krāpšanu, kā arī aprakstīt, kā tās plāno krāpšanu apkarot. 

Komisija arī atgādina par norādēm attiecībā uz vadības un kontroles sistēmu galveno prasību (GP) 

novērtēšanu un īpaši 7. GP 7.3. vērtēšanas kritēriju, kas attiecas uz samērīgiem un efektīviem 

krāpšanas apkarošanas pasākumiem. Lai gan šī GP neatsaucas uz krāpšanas apkarošanas politiku kā 

tādu, bet gan uz nepieciešamību veikt pašnovērtēšanu un attiecīgas mērķtiecīgas pārbaudes par 

konstatēto krāpšanas risku, tā skaidri norāda, kādai būtu jābūt programmu iestāžu nostājai pret 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0338&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0338&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0338&amp;from=LV
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krāpšanu. Ja prasība netiek ievērota, ar dažiem nosacījumiem (t. i., ja vienlaikus pastāv arī citas 

nepilnības) Komisija var vai nu apturēt maksājumus, vai veikt finanšu korekcijas. 

1. ieteikums. Izstrādāt oficiālas stratēģijas un politiku ar ES fondiem saistītas krāpšanas 

apkarošanai 

a) Komisija ņem vērā to, ka šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm. 

Komisija pilnībā atbalsta, ka dalībvalstis pieņem krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas.  Šajā 

nolūkā Komisija ir Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējas komitejas (COCOLAF) 

vadībā izstrādājusi pamatnostādnes valstu stratēģijām par krāpšanas novēršanu.  

b) Komisija pieņem ieteikumu.  

Komisija turpinās mudināt dalībvalstis pieņemt krāpšanas apkarošanas valsts stratēģijas, kā arī 

turpinās sniegt tām attiecīgu palīdzību. Komisijai nav juridiska pamata prasīt, lai katra vadošā 

iestāde pieņemtu oficiālu, atsevišķu krāpšanas apkarošanas politiku DP līmenī, tomēr Komisija ir 

vadošajām iestādēm to ieteikusi norādījumos.  

Komisijas norādījumos paredzētais katras programmu iestādes skaidrais paziņojums par politiku ir 

piemērots veids, kā paziņot atbalsta saņēmējiem un sabiedrībai par to, kā vadošās iestādes plāno 

cīnīties pret krāpšanu. Tās vadošās iestādes, kuras vēlas darīt vairāk, nekā tiek tieši prasīts 

regulējumā, var izmantot norādījumos sniegto veidni krāpšanas apkarošanas politikas izklāstam 

programmu līmenī.  

81. Komisija rūpīgi izvērtēs šāda veida grozījumus, ko ierosinās likumdevēji.  

82. Komisijas pasūtītā ārējā pētījuma par krāpšanas apkarošanas pasākumiem secinājumi liecina, ka 

gadījumos, kad darbības programmām tiek izmantots Komisijas piedāvātais krāpšanas riska 

novērtēšanas rīks, dalībvalstu pieeja ir oficiālāka un strukturētāka un ka vairumā DP ir ticis veikts 

pašnovērtējums par krāpšanas risku. Vadošās iestādes ir ne tikai mehāniski piemērojušas Komisijas 

piedāvātos riska mazināšanas pasākumus, bet arī papildinājušas tos ar pārbaudēm, kas nebija 

minētas ieteiktajos pasākumos, un tas liecina, ka ir apsvērts, kā vislabāk novērst apzināto risku. 

83. Krāpšanas apkarošanas pasākumiem, kas jāievieš dalībvalstīm, ir jāatbilst proporcionalitātes 

principam. Pasākumus jebkurā laikā var uzlabot, ņemot vērā atklātos krāpšanas gadījumus un 

jaunatklātu risku. Komisijas pasūtītajā pētījumā tika secināts, ka ieviestie krāpšanas apkarošanas 

pasākumi lielākoties ir samērīgi ar noteikto risku. 

2. ieteikums. Iesaistīt procesā attiecīgas ārējās struktūras, lai krāpšanas riska novērtējums 

būtu pamatīgāks 

Komisija ņem vērā to, ka šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm. 

Komisija kopumā atbalsta un veicina Kohēzijas fonda iestāžu sadarbību ar citām galvenajām 

struktūrām, kas valstīs iesaistītas krāpšanas apkarošanā, un turpinās to sevišķi atbalstīt saistībā ar 

programmām, kam raksturīgs īpaši augsts risks vai kas saistītas ar lieliem finanšu līdzekļiem, 

saskaņā ar proporcionalitātes principu. 

84. 2014.–2020. gada tiesiskajā regulējumā salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem vadošajām 

iestādēm ir noteikta papildu obligāta prasība ieviest “krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 

apzinātos riskus” (sk. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta c) apakšpunktu). Dalībvalstis ne 

tikai izmanto Komisijas norādījumos piedāvātos riska mazināšanas pasākumus, bet papildus ir arī 

izstrādājušas pašas savus pasākumus. Šīs papildu pārbaudes, kuras attiecas uz konkrētām riska 

jomām, tiek veiktas sistēmas un projektu līmenī un ietver arī izmeklēšanu, ko veic valsts 

kompetentās izmeklēšanas iestādes.  

85. Krāpšanas atklāšana ir daļa no standarta kontroles, kas tiek īstenota gan vadošo iestāžu līmenī, 

gan revīzijas iestāžu līmenī. Tas, ka sistēmu revīzijās tagad tiek pārbaudītas arī ieviestās procedūras 

saistībā ar efektīviem un samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem (7. galvenā prasība 
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sistēmām), nodrošina papildu rīku šādu pasākumu piemērotības novērtēšanai, un to apliecina 

revīzijas iestāžu sagatavotie revīzijas novērtējumi. 

Dažas programmu iestādes jau plašāk izmanto iespējas, ko sniedz izstrādātie un pieejamie 

datizraces rīki, piemēram, Komisijas izstrādātais rīks Arachne. Piemēram, tiek izmantots riska 

noteikšanas un atklāšanas rīks, ar ko piešķiršanas un dotāciju procedūrās pārbauda uzņēmumus, kuri 

ir potenciālie līdzekļu saņēmēji, kā arī to faktiskos īpašniekus un darījumu partnerus un novērtē 

potenciālus interešu konfliktus un dubultas finansēšanas risku, atklāj “sarkanos karogus” un 

palielina vadības pārbaužu lietderību un efektivitāti.  

Arachne 2016. gadā tika modernizēts atbilstoši lietotāju vajadzībām, un ar atjauninājumu tika 

uzlabotas esošās funkcijas. Vēlreiz jāuzsver, ka nav juridiska pamata obligātai šā rīka izmantošanai, 

bet Komisija piedāvā Arachne dalībvalstīm brīvprātīgai izmantošanai bez maksas. Dalībvalstu ziņā 

ir izvēlēties, vai un cik lielā mērā tās izmanto Arachne vai kādu citu rīku. 

86. Vadošās iestādes arvien lielāku nozīmi piešķir atklāšanas pasākumiem, piemēram, lai atklātu 

aizliegtas pretendentu vienošanās, veicot pārbaudes, tostarp, izstrādājot kontrolsarakstus un nosakot 

“sarkanos karogus”, sadarbojoties ar publiskā iepirkuma un konkurences iestādēm un veicot cenu 

ad hoc salīdzināšanu.  

Uzticības tālruņu un citu trauksmes celšanas mehānismu plašāku izmantošanu Komisija ieteica 

dalībvalstīm 2017. gada PIF ziņojumā. Turklāt OLAF nodrošina sistēmu brīdināšanai par krāpšanas 

gadījumiem — tas ir tīmekļa rīks, kas pieejams ikvienam, kurš vēlas iesniegt informāciju par 

iespējamu korupciju un krāpšanu: http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_lv 

Pašreizējā Trauksmes cēlēju direktīvas priekšlikumā ir paredzēti konfidencialitāti garantējoši 

iekšējie un ārējie ziņošanas kanāli visās privātā un publiskā sektora struktūrās ES.  

87. Jāņem vērā, ka krāpšanas novēršanas pasākumu efektivitāte būtībā ir grūti izmērāma un ir 

atkarīga no ārējiem faktoriem. Krāpšanas atklāšanai var sekot līdzi, taču, lai izmērītu tās efektivitāti, 

būtu nepieciešams salīdzinājums ar kopējo krāpšanas apjomu, kas nav zināms. Tomēr, kā jau 

norādīts Komisijas atbildē uz īpašo ziņojumu Nr. 1/2019, nav tādas rentablas metodes neatklātās 

krāpšanas apmēra novērtēšanai, kura būtu pietiekami ticama un aizstāvama uz pierādījumiem 

balstītai politikai. Dalībvalstīm ir jāuzrauga krāpšana un jāziņo par to, kā arī regulāri jāpārvērtē 

noteiktais risks, jāatjaunina šis novērtējums un, ja nepieciešams, jāveic samērīgas papildu pārbaudes 

riska mazināšanai.   

3. ieteikums. Uzlabot krāpšanas atklāšanas pasākumus, panākot datu analītikas rīku 

vispārēju izmantošanu un veicinot citu proaktīvu krāpšanas atklāšanas metožu izmantošanu 

a) Komisija ņem vērā to, ka šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.  

Komisija atbalsta datizraces rīku, tostarp jo īpaši Arachne, izmantošanu programmu iestādēs un 

turpinās to aktīvi popularizēt. Komisija ir izstrādājusi Arachne tā, lai tas konkrēti atbilstu kohēzijas 

politikas programmu iestāžu vajadzībām, un piedāvā to dalībvalstīm bez maksas.  

b) Komisija pieņem šo ieteikumu. 

saskaņā ar gaidāmo pārskatīto krāpšanas apkarošanas stratēģiju Komisija turpinās izdot 

dokumentus, lai informētu par paraugpraksi tās valstu iestādes, kuras atbild par kohēzijas politikas 

īstenošanu. 

Pēdējo gadu laikā sadarbībā ar Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteju 

(COCOLAF) izdoti, piemēram, šādi dokumenti: 

o Krāpšana publiskā iepirkuma jomā — “sarkanie karogi” un paraugprakse (2017. g.), 

o rokasgrāmata “Dalībvalstu revidentu ieguldījums krāpšanas novēršanā un atklāšanā saistībā ar 

ES strukturālajiem un investīciju fondiem. Dalībvalstu pieredze un prakse” (2014. g.), 
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o “Viltotu dokumentu atklāšana strukturālo darbību jomā. Praktiska rokasgrāmata vadošajām 

iestādēm” (2013. g.), 

o Interešu konfliktu identificēšana publiskā iepirkuma procedūrās strukturālu darbību veikšanai. 

Praktiska rokasgrāmata vadītājiem (2013. g.), 

o Anonīmu gadījumu apkopojums — strukturālas darbības (2012. g.). 

Visbeidzot, dažas no dalībvalstu metodēm, kas apzinātas Komisijas pasūtītajā ārējā pētījumā par 

efektīviem un samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem, ir publiskotas vietnē Europa 

pieejamajā ar ESI fondiem saistītas krāpšanas un korupcijas atklāšanai izmantojamo krāpšanas 

apkarošanas metožu apkopojumā. 

c) Komisija pieņem šo ieteikumu daļēji. 

Krāpšanas novēršanas un atklāšanas metožu efektivitātes novērtēšana ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts 

uzdevums, jo krāpšanu ietekmē daudzi dažādi ārējie faktori un ne visi no tiem ir saistīti ar politikas 

jomām. Tomēr Komisija pārskatītās krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros izstrādā valstu 

profilus par dalībvalstu spējām krāpšanas apkarošanas jomā — cita starpā saistībā ar krāpšanas 

novēršanu un atklāšanu. Šie valstu profili palīdzēs labāk novērtēt krāpšanas novēršanas un 

atklāšanas pasākumu īstenošanu dalībvalstīs.   

88. Komisija rūpīgi izvērtēs šāda veida grozījumus, ko ierosinās likumdevēji. Komisija aktīvi 

mudina dalībvalstis izmantot datizraces rīkus, jo īpaši Arachne.  

89. Komisija PIF ziņojumos ir vairākkārt norādījusi, ka pastāv konkrēta iespēja, ka dažas 

dalībvalstis nepietiekami ziņo par krāpšanu. Lai mazinātu šādu risku, Komisija pastāvīgi attīsta IMS 

un sniedz dalībvalstīm norādījumus par ziņošanu. Turklāt šādas nepilnības ir ņemtas vērā, nosakot 

krāpšanas atklāšanas rādītājus un veicot ar tiem saistīto daudzgadu analīzi.  

Komisijas mērķis pārskatītās krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros ir pilnveidot analīzi, 

pamatojoties uz papildu elementiem, jo īpaši attīstot valstu profilus, lai labāk saprastu krāpšanas 

atklāšanas un ziņošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs.  

Jānorāda arī, ka analīze par iemesliem, kuru dēļ kompetentā iestāde noraida iespējamas krāpšanas 

lietu, ir vadošo iestāžu un izmeklēšanas iestāžu kopīgs uzdevums. Dienestiem, kuri analizē un 

izmeklē šādas lietas, būtu jāsniedz vadošajām iestādēm atbilde par veikto izpēti un izmeklēšanas 

nesākšanas iemesliem. Šajā saistībā lielāka nozīme varētu būt AFCOS, kas varētu nodrošināt labāku 

koordināciju starp vadošajām iestādēm un tiesu iestādi. 

Īstenojot dalītu pārvaldību, Komisija pārtrauc vai aptur maksājumus dalībvalstīm vai veic finanšu 

korekcijas, lai efektīvi aizsargātu ES budžetu. Dalībvalstis arī aizsargā ES budžetu, atsaucot no 

līdzfinansētajām programmām kļūdainus vai krāpnieciskus izdevumus. Dalībvalstu pienākums ir 

atgūt publiskos līdzekļus no krāpniekiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai tad, kad valsts tiesa ir 

apstiprinājusi krāpšanas faktu. 

Komisija regulāri atgādina par dalībvalstu pienākumiem saistībā ar konkrēta atklātā krāpšanas 

gadījuma iespējamo horizontālo ietekmi programmas līmenī atbilstoši norādījumu par krāpšanas 

riska novērtējumu 4.4. punktam. Dažas dalībvalstis ir novērtējušas iespējamās krāpšanas gadījumu 

horizontālo ietekmi uz to sistēmām vai uz konkrētiem līdzekļu saņēmējiem un veikušas koriģējošus 

pasākumus. 

4. ieteikums. Uzraudzīt mehānismus rīcībai krāpšanas gadījumā, lai nodrošinātu šo 

mehānismu konsekventu piemērošanu 

a) Komisija pieņem šo ieteikumu. 
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KNR priekšlikumā laikposmam pēc 2020. gada ir ietverts juridiskais pamats ziņošanai par 

pārkāpumiem. Īstenošanas noteikumos tiks ņemta vērā krāpšanas definīcija, kas sniegta PIF 

direktīvā. 

Vadošo iestāžu galvenais uzdevums attiecībā uz iespējamu krāpšanu ir ziņot par šādiem gadījumiem 

valsts struktūrām, kuru kompetencē ir izmeklēt krāpšanas gadījumus un veikt kriminālvajāšanu. To, 

vai rīcība bijusi tīša un ir klasificējama kā iespējama krāpšana, nosaka OLAF, krāpšanas 

izmeklēšanas valsts struktūras un valstu tiesas. 

Ziņošanas pienākumi ir iekļauti arī Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada tiesiskajā regulējumā. 

Komisija neiesaka šos pienākumus attiecināt tikai uz gadījumiem, kad krāpšana jau ir konstatēta. 

 b) Komisija pieņem šo ieteikumu. 

Komisija turpinās mudināt dalībvalstis sistemātiski novērtēt atklāto iespējamas krāpšanas gadījumu 

horizontālo ietekmi programmas līmenī atbilstoši norādījumu par krāpšanas riska novērtējumu 

4.4. punktam.   

c) Komisija pieņem šo ieteikumu. 

Komisija atgādinās dalībvalstīm par to pienākumu paziņot par krāpšanu kompetentajām 

izmeklēšanas iestādēm (sk. 2014. gada norādījumu par krāpšanas riska novērtējumu un efektīviem 

un samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem 4.3.3. punktu, kas attiecas uz ziņošanas 

mehānismiem).  

Regulā, ar ko izveido EPPO, jau ir noteikts ziņošanas pienākums, kurš jāpilda visām 

kompetentajām iestādēm (24. pants), un tas attieksies arī uz vadošajām iestādēm, kad EPPO būs 

izveidota (ne agrāk kā 2020. gada novembrī). 

Pēdējā rindkopa: Komisija ņem vērā to, ka šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm. 

Komisija piekrīt, ka rezultatīva līdzekļu atgūšana no pārkāpējiem veido daļu no veikto pasākumu 

atturošās ietekmes.  

90. Komisija rūpīgi izvērtēs šāda veida grozījumus, ko ierosinās likumdevēji.  

91. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 pašreizējiem noteikumiem AFCOS uzdevums 

ir atvieglot efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar OLAF. Tomēr par AFCOS organizāciju 

un pilnvarām var lemt katra dalībvalsts. Līdz ar to AFCOS organizācija dalībvalstīs ir atšķirīga, lielā 

mērā arī tāpēc, ka valstu sistēmas ir dažādas, turklāt dažkārt AFCOS efektivitāti ietekmē dažās 

dalībvalstīs tiem piešķirtās ierobežotās pilnvaras un līdzekļi.  

Komisija 2013. gadā izdeva norādījumu dokumentu, lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot AFCOS; 

tajā bija norādīts, ka AFCOS funkcijas var būt plašākas, tomēr šis dokuments nav saistošs. 

OLAF regulas izvērtējumā secināts, ka AFCOS izveide ir viennozīmīgi uzlabojusi sadarbību un 

informācijas apmaiņu starp OLAF un dalībvalstīm, tomēr ir iespējami arī turpmāki uzlabojumi. Lai 

gan tika atzīta AFCOS dažādība, viedokļi (īpaši pašu AFCOS viedokļi) par to, vai nepieciešams 

papildus saskaņot to uzdevumus un pilnvaras, atšķīrās. 

Komisijas priekšlikumā par grozījumiem OLAF regulā ir precizēti AFCOS pienākumi saistībā ar 

palīdzības sniegšanu OLAF; šajā nolūkā tajā ir paredzēts AFCOS pienākums sasniegt rezultātu, bet 

nav ietverta to organizācijas un pilnvaru saskaņošana, paredzot minimālās funkcijas. Papildus tam 

priekšlikumā ir paredzēts juridiskais pamats horizontālai sadarbībai starp AFCOS. 

Komisija piekrīt, ka laba koordinācija starp dalībvalstu iestādēm ir ļoti svarīga sekmīgai cīņai pret 

krāpšanu. 

5. ieteikums. Atbalstīt AFCOS pienākumu paplašināšanu, lai uzlabotu koordināciju 

Komisija pieņem šo ieteikumu. 
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AFCOS vispārīgais uzdevums ir atbalstīt OLAF veikto izmeklēšanu dalībvalstī, un šis uzdevums 

patiešām var ietvert saziņu un koordināciju ar vadošajām iestādēm un citām dalībvalsts struktūrām, 

kas ir iesaistītas krāpšanas apkarošanā. Tādējādi tā jau tagad ir daļa no AFCOS pienākumiem, un 

Komisija turpinās mudināt dalībvalstu AFCOS paplašināt savu tīklu.  AFCOS vislabāk spēj noteikt 

attiecīgās iestādes, kuru var būt daudz un kuras katrā dalībvalstī var būt citas. 

92. Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka ir svarīgi nodrošināt AFCOS efektivitāti, un varētu 

atbalstīt skaidrāku AFCOS uzdevumu noteikšanu.  

Tomēr Komisijas priekšlikumā par OLAF regulas grozījumiem nemainīgs saglabāts princips, ka 

AFCOS organizāciju un uzdevumus nosaka valsts tiesību aktos. Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 883/2013 darbības joma ietver tikai OLAF izmeklēšanas pilnvaras, un tādēļ attiecībā uz AFCOS 

uzdevumiem tajā galvenokārt minēts atbalsts, ko AFCOS sniedz OLAF šo pilnvaru īstenošanā. Lai 

gan priekšlikumā nav paredzēta saskaņošana, tajā ir noteikts, ka AFCOS “sniedz” vai “saņem” 

palīdzību, kas nepieciešama OLAF (AFCOS ir pienākums sasniegt rezultātu). Tādēļ Komisijas 

priekšlikums jau paredz būtisku uzlabojumu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, jo AFCOS būtu 

jānodrošina palīdzības sniegšana OLAF neatkarīgi no tā, vai palīdzību sniedz paši AFCOS vai citas 

iestādes AFCOS uzdevumā. 
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Revīzijas darba grupa 
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas 
jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. 
ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka 
ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, 
attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un 
sabiedrības intereses. 

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Iliana Ivanova vadītā II apakšpalāta, kas revidē 
izdevumu jomas, kuras saistītas ar ieguldījumu kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai. 
Revīziju vadīja ERP loceklis Henri Grethen, un revīzijas darbā piedalījās locekļa biroja 
atašejs Ildikó Preiss, atbildīgais vadītājs Juan Ignacio González Bastero, darbuzdevuma 
vadītājs Jorge Guevara López (sertificēts krāpšanas izmeklētājs) un revidenti 
Dana Christina Ionita, Sandra Dreimane (sertificēts krāpšanas izmeklētājs), 
Florence Fornaroli, Efstratios Varetidis, Márton Baranyi, Zhivka Kalaydzhieva un 
Janka Nagy-Babos. Lingvistisko atbalstu sniedza Thomas Everett. 

 

No kreisās uz labo: Márton Baranyi, Thomas Everett, Efstratios Varetidis, Henri 
Grethen, Ildikó Preiss, Dana Christina Ionita, Juan Ignacio González Bastero, Janka 
Nagy-Babos, Jorge Guevara López, Florence Fornaroli, Sandra Dreimane. 



 
Notikums Datums 

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 10.1.2018 

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai 
revidējamai vienībai) 

23.1.2019 

Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 27.3.2019 

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes 
saņemtas visās valodās 

6.5.2019 
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Komisija un dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par to, lai tiktu 
apkarota krāpšana un citas nelikumīgas darbības, kas 
apdraud ES finanšu intereses. Saistībā ar ES kohēzijas 
politiku, kurā par kāpšanu ziņo ievērojami biežāk nekā citās 
izdevumu jomās, par krāpšanas apkarošanu galvenokārt 
atbild dalībvalstu iestādes, kuras pārvalda ES programmas. 

Šajā revīzijā mēs novērtējām, vai vadošās iestādes ir 
pienācīgi pildījušas pienākumus katrā krāpšanas 
apkarošanas pārvaldības procesa posmā, kas ir krāpšanas 
novēršana, krāpšanas atklāšana un rīcība krāpšanas 
gadījumā.

Mēs konstatējām, ka vadošās iestādes labāk apzina 
krāpšanas risku un izstrādā preventīvus pasākumus, bet 
tām joprojām jānostiprina krāpšanas atklāšana, rīcība 
krāpšanas gadījumā un dalībvalstu iestāžu koordinācija. It 
īpaši, vadošās iestādes nav panākušas ievērojamu progresu 
proaktīvas krāpšanas atklāšanas ziņā un nepietiekami 
izmanto datu analītikas rīkus. Tās nepietiekami ziņo par 
krāpšanas gadījumiem Komisijai, kas savukārt ietekmē 
publicēto krāpšanas atklāšanas rādītāju ticamību. 
Atturēšana no krāpšanas tiek panākta vienīgi ar solījumiem 
atsaukt ES finansējumu, bet netiek piemēroti citi atturoši 
sodi vai sankcijas. Turklāt izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas iestādēm sistemātiski neziņo par 
aizdomām par krāpšanu.
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