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Vispārējs ievads 
0.1. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības (ES) iestāde1 un ES finanšu
ārējās revīzijas iestāde2. Pildot šo uzdevumu, mēs darbojamies kā neatkarīga 
ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve un sekmējam ES finanšu labāku pārvaldību. 
Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast ERP gada darbības pārskatos, īpašajos 
ziņojumos, apskatu dokumentos un atzinumos par jauniem vai grozītiem ES tiesību 
aktiem vai citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību3. 

0.2. Šogad mēs pirmo reizi sadalījām savu gada pārskatu par 2019. finanšu gadu
divās atsevišķās daļās. Šī daļa attiecas uz ES konsolidēto pārskatu ticamību un darījumu 
pareizību. Otrā daļa attiecas uz ES budžeta izdevumu programmu izpildi. 

0.3. ES vispārējo budžetu katru gadu pieņem Eiropas Savienības Padome un Eiropas
Parlaments. Mūsu gada pārskats, ko vajadzības gadījumos papildinu mūsu īpašie 
ziņojumi, sniedz pamatu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai, kurā Parlaments 
atbilstoši Padomes ieteikumam lemj par to, vai Eiropas Komisija ir apmierinoši pildījusi 
savus pienākumus budžeta jomā. Publicēto gada pārskatu Palāta nosūta valstu 
parlamentiem un Eiropas Parlamentam un Padomei. 

0.4. Mūsu pārskata galvenā daļa ir ticamības deklarācija par ES konsolidēto
pārskatu ticamību un darījumu likumību un pareizību. Šai deklarācijai ir pievienoti 
īpašie izvērtējumi par katru no galvenajām ES darbības jomām. 

1 ERP kā iestādi izveidoja ar Līguma par Eiropas Savienību (jeb Māstrihtas līguma) 13. pantu 
(OV C 191, 29.7.1992., 1. lpp.). Taču to kā jaunu Kopienas struktūru, kurai uzticēts veikt 
ārējo revīziju, sākotnēji izveidoja 1977. gadā ar Briseles līgumu (OV L 359, 31.12.1977., 
1. lpp.).

2 Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) (OV C 326, 26.10.2012., 169.–171. lpp.), 285.–
287. pants.

3 Pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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0.5. Šī mūsu pārskata daļa ir strukturēta šādi:

— 1. nodaļā ir sniegta ticamības deklarācija un kopsavilkums par rezultātiem, ko mēs
esam ieguvuši pārskatu ticamības un darījumu pareizības revīzijā; 

— 2. nodaļā izklāstīta mūsu analīze par budžeta un finanšu pārvaldību;

— 3. nodaļā sniegti mūsu konstatējumi par ES ieņēmumiem;

— 4.–9. nodaļā atbilstoši galvenajām pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (DFS)4 
kategorijām aprakstīti rezultāti, kurus ieguvām, pārbaudot darījumu pareizību, 
Komisijas gada darbības pārskatus, citus Komisijas iekšējās kontroles sistēmu 
elementus un pārvaldības pasākumus. 

0.6. Tā kā par katru DFS kategoriju nesagatavo atsevišķu finanšu pārskatu, tad katrā
nodaļā izklāstītie secinājumi nav revīzijas atzinumi. Taču nodaļās ir aprakstīti katrai 
DFS kategorijai svarīgi jautājumi. 

0.7. Mūsu mērķis ir izklāstīt apsvērumus skaidri un kodolīgi. Mēs ne vienmēr varam
izvairīties no tādu specifisku terminu izmantošanas, kurus lieto saistībā ar Eiropas 
Savienību, tās politikas jomām un budžetu, kā arī grāmatvedību un revīziju. Savā 
tīmekļa vietnē esam publicējuši glosāriju, kurā doti paskaidrojumi par lielāko daļu šo 
specifisko terminu5. Kad glosārijā definētie termini ir minēti pirmo reizi katrā nodaļā, 
tie ir attēloti slīprakstā. 

0.8. Šajā pārskatā ir iekļautas Komisijas (un, attiecīgos gadījumos, citu ES iestāžu un
struktūru) atbildes uz mūsu apsvērumiem. Mūsu kā ārējās revīzijas iestādes pienākums 
ir paziņot savus revīzijas konstatējumus un izdarīt vajadzīgos secinājumus, lai sniegtu 
neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par ES pārskatu ticamību un darījumu pareizību. 

4 Mēs nesagatavojam īpašo izvērtējumu par izdevumiem 6. kategorijā “Kompensācijas” un 
par izdevumiem ārpus DFS. Mūsu veiktajā 3. kategorijas “Drošība un pilsonība” un 
4. kategorijas “Globālā Eiropa” (attiecīgi 7. un 8. nodaļa) analīzē kļūdu līmenis nav aplēsts.

5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-
AR_2019_LV.pdf 

8

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-AR_2019_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-AR_2019_LV.pdf


  

 

 

 

 

 

 

1. nodaļa 

Ticamības deklarācija un to pamatojošā informācija 

9



 

Saturs 

Punkts 

Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta 
ziņojums I.–XXX. 

Ievads 1.1.–1.6. 
Eiropas Revīzijas palātas loma 1.1.–1.4. 

ES izdevumi ir nozīmīgs līdzeklis rīcībpolitikas mērķu 
sasniegšanai 1.5.–1.6. 

Revīzijas konstatējumi par 2019. finanšu gadu 1.7.–1.38. 
Pārskatu ticamība 1.7.–1.10. 
Pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas 1.7.–1.9. 

Galvenie revīzijas problēmjautājumi saistībā ar 2019. gada finanšu 
pārskatiem 1.10. 

Darījumu pareizība 1.11.–1.30. 
Mūsu revīzija aptver pārskatiem pakārtotos ieņēmumu un izdevumu 
darījumus 1.12.–1.17. 

Joprojām ir kļūdas dažu veidu izdevumos 1.18. 

Sarežģītie noteikumi un ES līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu 
risku 1.19.–1.30. 

Komisijas sniegtā informācija par pareizību 1.31.–1.38. 
Komisijas aplēstais kļūdu līmenis ir tuvu mūsu aplēstā kļūdu diapazona 
apakšējai robežai 1.33.–1.34. 

Ir dažas problēmas ar Komisijas aplēses elementiem 1.35.–1.38. 
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Mēs ziņojam OLAF par gadījumiem, kuros ir aizdomas 
par krāpšanu 1.39.–1.43. 

Secinājumi 1.44.–1.46. 
Revīzijas rezultāti 1.45.–1.46. 

Pielikumi 
1.1. pielikums. Revīzijas pieeja un metodoloģija 
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Ticamības deklarācija, ko ERP sagatavo 
Eiropas Parlamentam un Padomei – 
neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 

I. Mēs revidējām 

a) Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus, ko veido konsolidētie finanšu 
pārskati1 un budžeta izpildes ziņojumi2 par 2019. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu, kurus Komisija apstiprinājusi 2020. gada 26. jūnijā; 

b) pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

II. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības (ES) konsolidētie pārskati par 2019. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo 
ES finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas 
plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka 
Finanšu regula un grāmatvedības noteikumi, kas pamatojas uz starptautiski 
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                      
1 Konsolidētie finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas 

plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām 
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus (tostarp informāciju pa segmentiem). 

2 Budžeta izpildes pārskati ietver arī skaidrojumus. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 

Atzinums par ieņēmumu likumību un pareizību  

III. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Izdevumi 

Negatīvs atzinums par izdevumu likumību un pareizību 

IV. Ņemot vērā to jautājumu nopietnību, kas aprakstīti punktā, kurā pamato 
negatīvu atzinumu par pārskatiem pakārtoto izdevumu likumību un pareizību, mēs 
uzskatām, ka izdevumos, kas pieņemti pārskatos par 2019. gada 31. decembrī 
slēgto gadu, ir būtisks kļūdu līmenis. 

Atzinuma pamatojums 

V. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem un kodeksiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, 
kas attiecas uz revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi un ievērojam ētiskos 
pienākumus saskaņā ar Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu, ko izstrādājusi 
Starptautiskās Ētikas standartu padome grāmatvežiem. Uzskatām, ka gūtie 
revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai. 

Pamats negatīvam atzinumam par izdevumu likumību un pareizību 

VI. Mūsu aplēstais kopējais kļūdu līmenis izdevumos, kas pieņemti pārskatos par 
2019. gada 31. decembrī slēgto gadu, ir 2,7 %. Ievērojamā šo izdevumu daļā – 
vairāk nekā pusē šo izdevumu – ir būtisks kļūdu līmenis. Tas galvenokārt sakāms 
par atlīdzinājuma izdevumiem, kuros aplēstais kļūdu līmenis ir 4,9 %. Galvenokārt 
tāpēc, ka pieauga kohēzijas jomas izdevumi, atlīdzinājuma izdevumi 2019. gadā 
pieauga līdz 66,9 miljardiem EUR, kas veido 53,1 % no mūsu revīzijas datu kopas3. 
Tātad mūsu konstatēto kļūdu ietekme ir gan būtiska, gan plaši izplatīta 
pieņemtajos gada izdevumos. 

                                                      
3 Plašāka informācija ir sniegta mūsu 2019. gada pārskata 1.21.–1.26. punktā. 
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Galvenie revīzijas jautājumi 
 
Mēs novērtējām saistību pensijām un citiem darbinieku pabalstiem 

VII. ES bilancē ir iegrāmatota saistība pensijām un citiem darbinieku pabalstiem, 
kas 2019. gada beigās bija 97,7 miljardi EUR un veido gandrīz 40 % no kopējām 
2019. gada saistībām (251,5 miljardi EUR). 

VIII. Lielākā daļa šīs saistības pensijām un citiem darbinieku pabalstiem 
(83,8 miljardi EUR) attiecas uz Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku 
pensiju shēmu (PSEO). Pārskatos norādītās saistības atbilst summai, kāda būtu 
iekļauta pensiju fondā, ja tāds būtu izveidots, lai maksātu pašreizējās vecuma 
pensiju saistības4. Papildus vecuma pensijām šī saistība ietver arī invaliditātes 
pensijas un ES darbinieku pārdzīvojušajiem laulātajiem un bāreņiem maksātās 
pensijas. No pensiju shēmas maksātos pabalstus sedz no ES budžeta. Dalībvalstis 
kopīgi garantē pabalstu izmaksāšanu, un ierēdņi apmaksā vienu trešdaļu no 
shēmas finansēšanas izdevumiem. Šo saistību Komisijas grāmatveža vārdā 
aprēķina Eurostat, izmantojot parametrus, ko novērtējuši Komisijas aktuāri. 

IX. Otra lielākā daļa no saistības pensijām un citiem darbinieku pabalstiem 
(11,8 miljardi EUR) ir aplēstā ES saistība pret kopīgo veselības apdrošināšanas 
shēmu. Tā attiecas uz izmaksām par ES darbinieku veselības aprūpi, un tās ir jāveic 
periodā pēc tam, kad darbinieks ir pensionējies (atskaitot darbinieku iemaksas). 

X. Savas revīzijas laikā attiecībā uz pensijas saistībām mēs novērtējām aktuāros 
pieņēmumus un no tiem izrietošo novērtējumu. Šo novērtējumu veicām, 
balstoties uz darbu, ko paveikuši ārēji aktuāri, lai sagatavotu pētījumu par 
ES ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmu. Mēs pārbaudījām skaitliskos 
datus, aktuāros parametrus un saistības aprēķinu, kā arī izklāstu konsolidētajā 
bilancē un konsolidēto finanšu pārskatu skaidrojumus. 

XI. Mēs secinām, ka konsolidētajā bilancē norādītā aplēse par pensiju un citu 
darbinieku pabalstu kopējām saistībām, ir patiesa. Mēs vēl arī turpmāk pārskatīsim 
šo aplēsi, tostarp tās pamatā esošo datu ticamību. 

Mēs novērtējām būtiskākās pārskatos atspoguļotās gada noslēguma aplēses 

XII. 2019. gada beigās bija aplēsts, ka attiecināmie izdevumi, kuri radušies 
atbalsta saņēmējiem, bet par kuriem vēl nav sniegts pārskats, bija 

14



 

105,7 miljardi EUR (2018. gada beigās – 99,8 miljardi EUR). Šīs summas tika 
reģistrētas kā uzkrātie izdevumi5. 

XIII. 2019. gada beigās summa, kas netika izlietota finanšu instrumentiem 
dalītā pārvaldībā un atbalsta shēmām un kas tika atzīta ES pārskatos, bija lēsta 
6,9 miljardu EUR apmērā (2018. gada beigās – 6,5 miljardi EUR); bilancē tā 
iegrāmatota kā “Citi avansi dalībvalstīm”.  

XIV. Lai novērtētu šīs gada noslēguma aplēses, mēs pārbaudījām sistēmu, ko 
Komisija ir izveidojusi periodu nodalīšanas aprēķiniem, un pārliecinājāmies, cik tā 
ir pareiza un pilnīga ģenerāldirektorātos, kur bija veikta lielākā daļa maksājumu. 
Revidējot izlasi, kurā bijām iekļāvuši rēķinus un priekšfinansējuma maksājumus, 
mēs pārbaudījām attiecīgos periodu nodalīšanas aprēķinus, lai novērtētu risku, ka 
uzkrājumi ir norādīti nepareizi. Mēs lūdzām Komisijas grāmatvedības dienestiem 
papildu skaidrojumu par šo aplēšu aprēķinam piemērotajām vispārējām metodēm. 

XV. Mēs secinām, ka konsolidētajā bilancē norādītā aplēse par kopējo summu, 
kas attiecas uz uzkrātajām maksām un citiem avansiem dalībvalstīm, ir patiesa. 

Mēs novērtējām, kādu potenciālo ietekmi uz pārskatiem varētu atstāt notikumi 
pēc bilances slēgšanas 

XVI. Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste (AK) vairs nav 
ES dalībvalsts. Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 
(“Izstāšanās līgums”) AK ir apņēmusies pildīt visas finansiālās saistības atbilstoši 
pašreizējai un iepriekšējai DFS, ko nosaka tās dalība Eiropas Savienībā. 

XVII. Mēs nekonstatējām nekādus notikumus saistībā ar AK izstāšanos, kuru 
dēļ būtu nepieciešamas koriģēt 2019. gada ES konsolidētos gada pārskatus 

                                                      
4 Sk. 39. starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu (IPSAS) “Darbinieku 

pabalsti”. Piemērojot Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmu, 
definēto pabalstu pienākums atbilst to paredzamo nākotnes maksājumu pašreizējai 
vērtībai, ko ES būs jāveic, lai samaksātu pensiju saistības, kuras darbiniekiem pienākas par 
kārtējo periodu un iepriekšējiem periodiem. 

5 Tie ietver uzkrātās maksas bilances saistību pusē 66,9 miljardu EUR apmērā un bilances 
aktīvu pusē 38,8 miljardus EUR, kas samazina priekšfinansējuma vērtību. 
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saskaņā ar starptautisko grāmatvedības standartu, kurš attiecas uz notikumiem 
pēc pārskatu sagatavošanas datuma6. 

XVIII. Lai gan Covid-19 uzliesmojums nopietni ietekmēja dalībvalstu 
ekonomiku un publiskās finanses, tā dēļ nebija vajadzīgs koriģēt pārskatos 
norādītos skaitļus7 (proti, tas ir “nekoriģējošs notikums”). Tomēr, ja tiks īstenotas 
iniciatīvas, ko Komisija ir ierosinājusi kā reakciju uz Covid-19, tas varētu ietekmēt 
turpmāko pārskata periodu finanšu pārskatus. 

XIX. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, mums nav nekas ziņojams par finanšu 
ietekmi uz ES 2019. gada konsolidētajiem gada pārskatiem un mēs secinām, ka 
pārskati 2019. gada 31. decembrī pareizi atspoguļo notikumus pēc bilances 
slēgšanas. 

Citi jautājumi 

XX. Vadība atbild par “pārējās informācijas” sniegšanu. Šis jēdziens ietver 
dokumentu “Finanšu pārskatu izskatīšana un analīze”, bet neietver konsolidētos 
pārskatus vai mūsu ziņojumu par tiem. Mūsu atzinums par konsolidētajiem 
pārskatiem neattiecas uz šo pārējo informāciju, un par to mēs nesniedzam nekāda 
veida secinājumu par pārliecību. Konsolidēto pārskatu revīzijā mūsu pienākums ir 
iepazīties ar pārējo informāciju un apsvērt, vai tā būtiskos aspektos nesaskan ar 
konsolidētajiem pārskatiem vai mūsu revīzijā iegūto informāciju vai jebkādā citā 
veidā varētu saturēt būtiski nepareizas ziņas. Ja secinām, ka pārējā informācija 
satur būtiski nepareizas ziņas, mūsu pienākums ir par to attiecīgi ziņot. Šajā 
aspektā mums nav nekas ziņojams. 

Vadības pienākumi 

XXI. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Finanšu regulu vadības pienākums ir 
sagatavot un iesniegt ES konsolidētos pārskatus, pamatojoties uz starptautiski 
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles 
mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu 
sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu 
pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to 
regulējumam (tiesību aktiem, noteikumiem, principiem un standartiem). Komisijai 
ir galīgā atbildība par ES pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 
(LESD 317. pants). 

                                                      
6 Sk. 14. IPSAS “Notikumi pēc pārskatu sagatavošanas datuma”. 

7 Sk. 14. IPSAS “Notikumi pēc pārskatu sagatavošanas datuma”. 
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XXII. Sagatavojot konsolidētos pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt 
ES spēju turpināt darbību, izklāstīt visus svarīgos jautājumus un izmantot darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno likvidēt 
uzņēmumu vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas reālas alternatīvas uzņēmuma 
slēgšanai vai darbības pārtraukšanai. 

XXIII. Komisija ir atbildīga par ES finanšu pārskatu sagatavošanas procesa 
pārraudzību. 

XXIV. Saskaņā ar Finanšu regulu (XIII sadaļa) Komisijas grāmatvedis nosūta 
revīzijai ES konsolidētos pārskatus vispirms līdz pārskata gadam sekojošā gada 
31. martam kā provizoriskos pārskatus, tad līdz 31. jūlijam kā galīgos pārskatus. Jau 
provizoriskajos pārskatos ir jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats par ES finanšu 
stāvokli. Tādējādi nepieciešams, lai visos provizorisko pārskatu posteņos būtu 
izklāstīti galīgie aprēķini, kas ļautu mums pildīt savus pienākumus saskaņā ar 
Finanšu regulas XIII sadaļu un noteiktajos termiņos. Atšķirībai starp 
provizoriskajiem un galīgajiem pārskatiem parasti vajadzētu rasties tikai mūsu 
apsvērumu rezultātā. 

Revidenta pienākumi konsolidēto pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

XXV. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka ES konsolidētajos 
pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi 
un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei deklarāciju par pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka 
revīzijā vienmēr tiks atklāti visi iespējamie būtiski nepareizu ziņu vai būtisku 
neatbilstību gadījumi. Tie var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tos uzskata par 
būtiskiem tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tie varētu ietekmēt 
saimnieciskus lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šiem konsolidētajiem 
pārskatiem. 

XXVI. Ieņēmumu jomā mūsu veiktās PVN un NKI pašu resursu pārbaudes 
sākumpunkts ir makroekonomikas rādītāju kopums, uz kā pamata šie resursi ir 
aprēķināti, un pēc tam mēs novērtējam Komisijas sistēmas, ko izmanto šo datu 
apstrādei, līdz ir saņemtas dalībvalstu iemaksas un tās ir iegrāmatotas 
konsolidētajos pārskatos. Tradicionālo pašu resursu revīzijā mēs pārbaudām 
muitas iestāžu pārskatus un analizējam muitas nodokļu plūsmu, līdz Komisija šīs 
summas ir saņēmusi un atspoguļojusi pārskatos. 

XXVII. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad 
izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šajā pārbaudē skatām visu 
veidu maksājumus brīdī, kad tie tiek veikti, izņemot avansus. Mēs pārbaudām 
avansa maksājumus tad, kad līdzekļu saņēmējs ir sniedzis pierādījumu par to 
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atbilstīgu izmantošanu un iestāde vai struktūra ir pieņēmusi šo pierādījumu, 
avansa maksājumu dzēšot, kas var nenotikt līdz nākamajam gadam. 

XXVIII. Mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas revīzijas gaitā 
saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī 

a) apzinām un novērtējam riskus, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ ES konsolidētajos 
pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem 
darījumiem ir būtiski pārkāpts ES tiesiskais regulējums. Mēs izstrādājam un 
īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai. 
Gadījumus, kad būtiski nepareizas ziņas ir sniegtas vai neatbilstības radušās 
krāpšanas dēļ, ir grūtāk atklāt nekā kļūdas izraisītus gadījumus, jo krāpšana 
var ietvert slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu 
vai iekšējās kontroles apiešanu. Attiecīgi ir augstāks risks, ka šādi gadījumi 
paliks neatklāti; 

b) iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

c) novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 

d) izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
struktūras spēju turpināt darbību. Ja secinām, ka šāda būtiska nenoteiktība 
pastāv, mums savā ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot uz attiecīgo 
informāciju konsolidētajos pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, 
mums ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki 
notikumi vai nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

e) novērtējam konsolidēto pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp 
visas informācijas sniegšanu, un vērtējam, vai pakārtotie darījumi un notikumi 
konsolidētajos pārskatos ir izklāstīti patiesi; 

f) iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par 
ES konsolidācijas jomā ietilpstošo struktūru finanšu informāciju, lai sniegtu 
atzinumu par konsolidētajiem pārskatiem un pakārtotajiem darījumiem. Mēs 
esam atbildīgi par revīzijas vadību, pārraudzību un īstenošanu, un revīzijas 
atzinuma sagatavošana ir vienīgi mūsu ziņā. 
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XXIX. Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika 
grafiku, kā arī par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem 
konstatējumiem, kas attiecas uz būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem. 

XXX. No jautājumiem, kas apspriesti ar Komisiju un citām revidētajām 
vienībām, mēs apzinām tos, kuri konsolidēto pārskatu revīzijā ir vissvarīgākie un 
kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi kārtējā periodā. Šos jautājumus mēs 
aprakstām savā ziņojumā, ja vien ar likumu vai noteikumiem nav aizliegta to 
atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos gadījumos – ja secinām, ka 
informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats domāt, ka tās atklāšana 
varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par labumu, ko gūtu sabiedrība. 

2020. gada 24. septembrī 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
priekšsēdētājs 

 

European Court of Auditors 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 

 

 

  

19



 

Ievads 

Eiropas Revīzijas palātas loma 

1.1. Mēs esam Eiropas Savienības neatkarīgie revidenti. Saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību (LESD)8 mēs 

a) sniedzam atzinumu par ES pārskatiem, 

b) pārbaudām, vai ES budžetu izmanto saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem 
un noteikumiem, 

c) ziņojam, vai ES izdevumi ir saimnieciski, lietderīgi un efektīvi9, 

d) sniedzam atzinumus par tādu tiesību aktu priekšlikumiem, kuriem ir finansiāla 
ietekme. 

1.2. Veicot darbu, kas vajadzīgs ticamības deklarācijas izstrādei (paskaidrots 
1.1. pielikumā), mēs izpildām pirmos divus no minētajiem uzdevumiem. Attiecībā uz 
2019. finanšu gadu mēs esam nolēmuši prezentēt budžeta izpildes snieguma aspektus 
(saimnieciskums, lietderība un efektivitāte) atsevišķā mūsu gada pārskata daļā10. 
Kopumā mūsu revīzijas darbs tiek plaši izmantots arī mūsu atzinumos par 
ierosinātajiem tiesību aktiem. 

1.3. Šajā gada pārskata nodaļā ir 

a) sniegts pamatojums ticamības deklarācijai un kopsavilkums par mūsu 
konstatējumiem un secinājumiem attiecībā uz pārskatu ticamību un darījumu 
pareizību; 

b) iekļauta informācija par gadījumiem, kuros ir aizdomas par krāpšanu un par 
kuriem mēs ziņojam OLAF; 

c) apkopota mūsu revīzijas pieeja (sk. 1.1. pielikumu). 

                                                      
8 Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) (OV C 326, 26.10.2012., 47. lpp.), 285.–

287. pants. 

9 Sk. glosārija šķirkli pareiza finanšu pārvaldība 

10 Sk. mūsu Pārskatu par ES budžeta sniegumu (stāvoklis 2019. gada beigās). 
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1.4. Covid-19 dēļ ieviestie izolācijas pasākumi tika uzsākti, pirms mēs bijām 
pabeiguši šim gada pārskatam un ticamības deklarācijai plānoto revīzijas darbu. Šā 
iemesla dēļ nespējām iegūt visus revīzijas pierādījumus, kas vajadzīgi, lai veiktu daļu no 
šā darba. Gadījumos, kad ceļošanas ierobežojumu dēļ nevarējām veikt pārbaudes uz 
vietas, piemērojām alternatīvas revīzijas procedūras, piemēram, dokumentārās 
pārbaudes. Tādējādi ieguvām pietiekamus un piemērotus pierādījumus, lai pabeigtu 
revīzijas darbu un sagatavotu ticamības deklarāciju un īpašos izvērtējumus 2019. gada 
pārskatam bez tvēruma ierobežojumiem. 

ES izdevumi ir nozīmīgs līdzeklis rīcībpolitikas mērķu 
sasniegšanai 

1.5. ES izdevumi ir svarīgs rīks politikas mērķu sasniegšanai, bet tas nav vienīgais 
rīks. Citi svarīgi rīki ir tiesību aktu piemērošana, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva 
aprite un iedzīvotāju brīva pārvietošanās visā Eiropas Savienībā. 2019. gadā 
ES izdevumi bija 159,1 miljards EUR11, kas atbilst 2,1 % no ES dalībvalstu kopējiem 
vispārējās valdības izdevumiem un 1,0 % no visu ES dalībvalstu kopā saskaitītā 
nacionālā kopienākuma (sk. 1.1. izcēlumu). 

                                                      
11 Sk. ES 2019. gada konsolidētos pārskatus, budžeta izpildes ziņojumus un skaidrojumus un 

DFS 4.3. iedaļu “Maksājumu apropriāciju izpilde”. 
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1.1. izcēlums 

ES 2019. gada izdevumi kā daļa no nacionālā kopienākuma (NKI) un 
vispārējās valdības izdevumiem 

 
Avots: Dalībvalstu NKI: Eiropas Komisijas gada pārskati par 2019. gadu, A pielikums, Ieņēmumi; 
dalībvalstu vispārējās valdības izdevumi: Eurostat, ikgadējie nacionālie konti; ES izdevumi: Eiropas 
Komisija, Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

1.6. ES līdzekļus izmaksā saņēmējiem, izmantojot vienreizējus maksājumus / gada 
maksājumus vai vairākus maksājumus daudzgadu izdevumu shēmās. No ES 2019. gada 
budžeta izmaksāja 126,2 miljardus EUR vienreizējos, starpposma vai galīgajos 
maksājumos, kā arī 32,9 miljardus EUR kā priekšfinansējumu. Kā redzams 
1.2. izcēlumā, lielākā daļa ES budžeta bija piešķirta kategorijai “Dabas resursi”, un tai 
sekoja “Kohēzija” un “Konkurētspēja”. 

100 %
ES 28 nacionālais kopienākums  
16 446 miljardi EUR

46 %
ES 28 vispārējās valdības izdevumi
7 249 miljardi EUR

1 %
ES izdevumi 
159,1 miljards EUR
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1.2. izcēlums 

2019. gada maksājumi daudzgadu finanšu shēmas (DFS) kategorijās 

 
Avots: ERP. 

  

Konkurētspēja 
21,7 (13,7 %)

Kohēzija 
53,8 (33,8 %)

Dabas resursi 
59,5 (37,4 %)

Drošība un pilsonība 
3,3 (2,0 %)

Globālā Eiropa 
10,1 (6,4 %)

Administrācija 
10,4 (6,5 %)

Īpaši instrumenti  
0,3 (0,2 %)

(miljardi EUR)

159,1
miljards EUR

Maksājumi

DFS 1.a apakškategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai (“Konkurētspēja”)
DFS 1.b apakškategorija. Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija (“Kohēzija”) 
DFS 2. kategorija. Dabas resursi
DFS 3. kategorija. Drošība un pilsonība 
DFS 4. kategorija. Globālā Eiropa 
DFS 5. kategorija. Administrācija 
DFS 9. kategorija. Īpaši instrumenti
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Revīzijas konstatējumi par 
2019. finanšu gadu 

Pārskatu ticamība 

Pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas 

1.7. Mūsu apsvērumi attiecas uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada 
konsolidētajiem pārskatiem12 (“pārskati”). Konsolidētos pārskatus kopā ar grāmatveža 
apliecinājuma vēstuli saņēmām 2020. gada 26. jūnijā, t. i., pirms Finanšu regulā 
paredzētā termiņa13. Pārskatiem ir pievienots dokuments “Finanšu pārskatu 
izskatīšana un analīze”14. Palātas revīzijas atzinums uz šo analīzi neattiecas. Tomēr 
saskaņā ar revīzijas standartiem mēs esam novērtējuši, vai šis dokuments saskan ar 
pārskatos sniegto informāciju. 

1.8. Komisijas publicētie pārskati liecina, ka 2019. gada 31. decembrī kopējās 
saistības bija 251,5 miljardi EUR salīdzinājumā ar 178,9 miljardus EUR vērtajiem 
kopējiem aktīviem15. 2019. gada saimnieciskās darbības rezultāts bija 4,8 miljardi EUR. 

                                                      
12 Konsolidētajos pārskatos ietilpst 

a) konsolidētie finanšu pārskati, kuros iekļauta bilance (tajā ir norādīti aktīvi un saistības 
gada beigās), finanšu darbības rezultātu pārskats (tajā norādīti gada ieņēmumi un 
izdevumi), naudas plūsmas pārskats (tajā atspoguļots, kā izmaiņas kontos ietekmē 
naudu un tās ekvivalentus) un pārskats par pārmaiņām neto aktīvos, kā arī attiecīgie 
finanšu pārskatu skaidrojumi; 

b) budžeta izpildes ziņojumi par gada ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī attiecīgie 
skaidrojumi. 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 966/2012 atcelšanu (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.). 

14 Sk. 2. ieteicamo praktisko vadlīniju (RPG) “Finanšu pārskatu apspriešana un analīze”, ko 
sagatavojusi Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu padome (IPSASB). 

15 Starpību, kas ir 72,5 miljardi EUR, veidoja (negatīvie) neto aktīvi, kuros ietilpst rezerves un 
tā ES līdz 31. decembrim jau radušos izdevumu daļa, kas jāfinansē no nākotnes budžetiem. 
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1.9. Veiktajā revīzijā mēs konstatējām, ka pārskatos nebija sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas. Turklāt 2. nodaļā izklāstām mūsu apsvērumus par ES līdzekļu 
finansiālo un budžeta pārvaldību. 

Galvenie revīzijas problēmjautājumi saistībā ar 2019. gada finanšu 
pārskatiem 

1.10. Galvenie revīzijas jautājumi ir tie, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo 
spriedumu mūsu veiktajā kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijā bija vissvarīgākie. 
Šos jautājumus mēs skatījām finanšu pārskatu revīzijas kopējā kontekstā un atzinuma 
par pārskatiem formulēšanai, bet par šiem jautājumiem mēs nesniedzam atsevišķu 
atzinumu. Saskaņā ar 2701. starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI)16 
par galvenajiem revīzijas jautājumiem mēs ziņojam ticamības deklarācijā. 

Darījumu pareizība 

1.11. Mēs pārbaudām ES ieņēmumus un izdevumus, lai novērtētu, vai tie atbilst 
piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Revīzijas rezultāti attiecībā uz 
ieņēmumiem ir aprakstīti 3. nodaļā, bet attiecībā uz izdevumiem – 4.–9. nodaļā. 

Mūsu revīzija aptver pārskatiem pakārtotos ieņēmumu un izdevumu 
darījumus 

1.12. Attiecībā uz ieņēmumiem mēs ieguvām revīzijas atzinumam vajadzīgo 
pārliecību, novērtējot atlasītas galvenās sistēmas, kā arī veicot darījumu pārbaudes. 
Pārbaudīto darījumu izlasi veidojām, lai tajā būtu reprezentēti visi ieņēmumu avoti, kas 
ir trīs pašu resursu kategorijas un ieņēmumi no citiem avotiem. (sk. 3.2. un 
3.3. punktu). 

                                                      
16 2701. ISSAI “Informācijas sniegšana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga 

revidenta ziņojumā”. 
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1.13. Attiecībā uz izdevumiem mēs veidojām un pārbaudījām reprezentatīvu 
darījumu izlasi, lai iegūto informāciju izmantotu ticamības deklarācijas izstrādē un lai 
aplēstu nepareizu darījumu daļu visā revīzijas datu kopā, augsta riska un zema riska 
izdevumos un katrā DFS kategorijā, par kuru mēs izstrādājam īpašo izvērtējumu (4., 5., 
6. un 9. nodaļa). 

1.14. Izdevumu daļā pakārtotie darījumi ir finanšu pārskaitījumi no ES budžeta 
ES izdevumu galasaņēmējiem. Mēs pārbaudām izdevumus tajā brīdī, kurā ES līdzekļu 
galasaņēmēji ir veikuši darbības vai kurā tiem ir radušies izdevumi, un kurā Komisija ir 
izdevumus pieņēmusi (“pieņemtie izdevumi”). Praksē tas nozīmē, ka mūsu darījumu 
kopa aptver starpposma un galīgos maksājumus. Mēs nepārbaudījām 
priekšfinansējuma summas, izņemot tās, kas bija dzēstas 2019. gadā. 

1.15. Grozījumi 2014.–2020. gada tiesību aktos attiecībā uz kohēziju ir ietekmējuši 
to, kā Komisija definē “pieņemtos izdevumus” šajā jomā. Kopš 2017. gada mūsu 
revīzijas datu kopā šajā DFS kategorijā ietilpst – attiecībā uz 2014.–2020. gada 
periodu – pārskatos iekļauti izdevumi, kurus katru gadu ir pieņēmusi Komisija 
(sk. 1.1. pielikuma (15). punktu un 5.8. un 5.9. punktu) un – attiecībā uz 2007.–
2013. gada periodu – galīgie maksājumi (ieskaitot jau dzēstu priekšfinansējumu). Tas 
nozīmē, ka mēs pārbaudījām darījumus, kuriem dalībvalstīm būtu bijis jāpiemēro visi 
attiecīgie koriģējošie pasākumi saistībā ar kļūdām, ko tās pašas bija atklājušas. 

1.16. Mūsu revīzijas datu kopas vērtība attiecībā uz 2019. gadu bija 
126,1 miljards EUR. Šīs summas sadalījums vienreizējos, starpposma (Komisijas 
pieņemtajos) un galīgajos maksājumos, priekšfinansējuma dzēšana un ikgadējie 
pārskatu pieņemšanas lēmumi ir atspoguļoti 1.3. izcēlumā. 
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1.3. izcēlums 

Mūsu revīzijas datu kopas (126,1 miljards EUR) un ES izdevumu 
(159,1 miljards EUR) salīdzinājums DFS kategorijās 2019. gadā 

 
(*) Kategorijas “Kohēzija” 52,0 miljardu EUR priekšfinansējuma summā ir iekļauti starpposma 
maksājumi 41,6 miljardu EUR apmērā par 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Saskaņā ar mūsu 
pieeju šai jomai šie maksājumi nav iekļauti revīzijas datu kopā, kas izmantota 2019. gada pārskata 
sagatavošanai. 

Avots: ERP. 

1.17. Kā redzams 1.4. izcēlumā, izdevumi kategorijā “Dabas resursi” veido lielāko 
kopas daļu (47,2 %), tiem seko izdevumi kohēzijas (22,5 %) un konkurētspējas (13,2 %) 
jomā. 
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10,4 maksājumi

8,2 revīzijas datu kopa
10,1 maksājumi
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1.4. izcēlums 

Pārskats par mūsu 2019. gada revīzijas datu kopu 
(126,1 miljardi EUR) atbilstoši DFS kategorijām 

Avots: ERP. 

Joprojām ir kļūdas dažu veidu izdevumos 

1.18. Turpmāk izklāstīti mūsu galvenie konstatējumi par ES ieņēmumu un
izdevumu pareizību. 

a) Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka ieņēmumos kļūdu līmenis nebija būtisks.
Mūsu pārbaudītās sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojās
efektīvi. Galvenie tradicionālo pašu resursu (TPR) iekšējās kontroles mehānismi,
kurus mēs vērtējām Komisijā (sk. 3.10. un 3.18. punktu) un dažās dalībvalstīs
(sk. 3.8. un 3.9. punktu), bija daļēji efektīvi (sk. 3.24. punktu). Mēs arī atklājām
svarīgas nepilnības dalībvalstu kontroles mehānismos, kuru mērķis ir mazināt
“muitas iztrūkumu” (t. i., summas, no kurām ir notikusi izvairīšanās un kuras nav
iegrāmatotas dalībvalstu TPR grāmatvedības sistēmās), un šajā jomā ir vajadzīgi
ES pasākumi.
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b) Attiecībā uz izdevumiem mūsu revīzijas pierādījumi kopumā liecina, ka kļūdu 
līmenis bija būtisks, proti, 2,7 %17 (sk 1.5. izcēlumu). Lielāko daļu šā kļūdu 
īpatsvara veidoja kohēzijas joma (36,3 %), kam sekoja kategorijas “Dabas resursi” 
(32,2 %), “Konkurētspēja” (19,1 % un “Globālā Eiropa” (10,3 %). Kļūdu līmenis 
joprojām ir būtisks augsta riska izdevumos, kurus bieži reglamentē sarežģīti 
noteikumi un kuri lielākoties ir tā dēvētie atlīdzinājuma izdevumi (sk. 1.21. un 
1.22. punktu). Šādi izdevumi veidoja 53,1 % no mūsu revīzijas datu kopas 
(sk. 1.5. izcēlumu). 

1.5. izcēlums 

Aplēstais kļūdu līmenis 2017.–2019. gadā 

 
Avots: ERP. 

Kļūda ir naudas summa, kuru nevajadzēja izmaksāt no ES budžeta. Kļūda ir pieļauta tad, ja nauda 
nav izmantota saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem, tātad ne tādā veidā, kā to iecerēja 
Padome un Eiropas Parlaments, kad tie pieņēma attiecīgos tiesību aktus, vai, ja nauda nav 
izmantota saskaņā ar konkrētiem valsts noteikumiem. 

                                                      
17 Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 1,8 % līdz 3,6 % 

(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža). 
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Sarežģītie noteikumi un ES līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu 
risku 

1.19. Veikuši riska analīzi, pamatojoties uz iepriekšējo revīziju rezultātiem un 
pārvaldības un kontroles sistēmu novērtējumu, iedalījām pakārtoto darījumu 
revidējamo datu kopu augsta un zema riska izdevumos. Mūsu 2019. gada revīzijas 
rezultāti un iepriekšējo gadu konstatējumi apstiprina mūsu novērtējumu un riska 
klasifikāciju, kurā atspoguļojas tas, ka līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu risku. 

— Izdevumos, kam piemēro vienkāršotus / ne tik sarežģītus noteikumus, kļūdu risks 
ir zemāks. Šāda veida izdevumi galvenokārt ir uz maksājumtiesībām balstīti 
izdevumi18, saistībā ar kuriem līdzekļu saņēmējiem ir jāievēro daži, taču ne pārāk 
sarežģīti nosacījumi. 

— Izdevumos, kam piemēro sarežģītus noteikumus, kļūdu risks ir augstāks. 
Galvenokārt tas attiecas uz atlīdzinājuma maksājumiem, kad līdzekļu saņēmēji 
iesniedz pieprasījumus par attiecināmām izmaksām, kuras tiem radušās. Tāpēc 
saņēmēju pienākums ir sniegt ne tikai pierādījumus par attiecīgās darbības iespēju 
pretendēt uz atbalstu, bet arī pierādījumus par atlīdzināmo izmaksu rašanos. 
Prasot atlīdzināt izmaksas, saņēmējiem bieži ir jāievēro sarežģīti noteikumi 
attiecībā uz to, ko var prasīt (attiecināmība), un attiecībā uz izmaksu pienācīgu 
rašanos (piem., publiskais iepirkums vai valsts atbalsta noteikumi). 

1.20. Arī 2019. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, mēs konstatējām, ka zema riska 
izdevumos kļūdu līmenis nebija būtisks, bet augsta riska (galvenokārt atlīdzinājuma) 
izdevumos joprojām bija būtisks kļūdu līmenis (sk. 1.6. izcēlumu). Tomēr būtiskas 
kļūdas tika konstatētas lielākā daļā izdevumu nekā pēdējos trīs gados. 

                                                      
18 Maksājumtiesību izdevumi ietver administratīvos izdevumus. 
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1.6. izcēlums 

2019. gada revīzijas datu kopas sadalījums zema riska un augsta riska 
izdevumos 

 
Avots: ERP. 

Vairāk nekā pusē mūsu revīzijas datu kopas ir būtisks kļūdu līmenis 

1.21. Augsta riska izdevumi veido 53,1 % no mūsu revīzijas datu kopas un ir 
pieauguši salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad tie veidoja apmēram 50 % no revīzijas 
datu kopas. Augsta riska izdevumu daļa šogad pieaugusi lielākoties tāpēc, ka par 
4,8 miljardiem EUR palielinājās mūsu kohēzijas jomas revīzijas datu kopa. Kā redzams 
1.4. izcēlumā, kategorija “Kohēzija” veido lielāko daļu no mūsu augsta riska datu kopas 
(28,4 miljardi EUR), un tai seko kategorijas “Dabas resursi” (18,1 miljards EUR) un 
“Konkurētspēja” (10,7 miljardi EUR). 

1.22. Aplēstais kļūdu līmenis šādiem izdevumiem ir 4,9 % (2018. gadā – 4,5 %), kas 
pārsniedz 2,0 % būtiskuma slieksni (sk. 1.6. izcēlumu). Iegūtais skaitlis atspoguļo to, ka 
mēs pārbaudām augsta riska izdevumus visās attiecīgajās DFS kategorijās. 
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1.7. izcēlums 

Sadalījums augsta un zema riska izdevumos atbilstoši DFS 
kategorijām 

 
Avots: ERP. 

1.23.  “Kohēzija” (5. nodaļa): Šīs jomas izdevumus īsteno, galvenokārt 
izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Sociālo 
fondu. Izdevumus pārsvarā sedz, tos atlīdzinot, un šāda veida izdevumus mēs uzskatām 
par augsta riska izdevumiem. Galvenā veida kļūdas, ko mēs konstatējām un izteicām 
skaitļos, bija neattiecināmi projekti un iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi (īpaši 
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana). 

Konkurētspēja: 10,7 Kohēzija: 28,4 Dabas resursi: 18,1

Drošība un pilsonība: 2,3

Globālā Eiropa: 7,4

Kopā: 66,9 
(53,1 %)
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(miljardi EUR)
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1.24. “Dabas resursi” (6. nodaļa): Tajās izdevumu jomās, kuras mēs apzinājām 
kā augsta riska jomas (lauku attīstība, tirgus pasākumi, zivsaimniecība, vide un 
klimatrīcība) un kuras veido apmēram 30 % no šīs kategorijas maksājumiem, mēs atkal 
konstatējām būtisku kļūdu līmeni. Šajās jomās izdevumi ir galvenokārt atlīdzināšanas 
maksājumi, un tiem piemēro bieži vien sarežģītus attiecināmības nosacījumus. Parasti 
kļūdas šajā jomā ir neattiecināmi saņēmēji, darbības vai deklarētās izmaksas. 

1.25. “Konkurētspēja” (4. nodaļa): Tāpat kā iepriekšējos gados pētniecības 
izdevumi joprojām ir pakļauti augstam riskam, un tie ir galvenais kļūdu avots. 
Pētniecības izdevumos sastopamās kļūdas ir dažāda veida neattiecināmas izmaksas 
(īpaši – tiešās personāla izmaksas un citas tiešās izmaksas, netiešās izmaksas un 
apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksas). 

1.26. “Globālā Eiropa” (8. nodaļa): Šīs jomas izdevumi ir ar dažādām 
metodēm sniegts atbalsts, piemēram, būvdarbi, piegāžu un pakalpojumu līgumi, 
dotācijas, iemaksu un deleģēšanas nolīgumi un budžeta atbalsts. Šie izdevumi ir 
galvenokārt atlīdzinājuma maksājumi par ārējām darbībām, ko finansē no ES vispārējā 
budžeta. Visi šīs kategorijas izdevumu veidi tiek uzskatīti par augsta riska izdevumiem, 
izņemot budžeta atbalsta maksājumus, kas atbilst apmēram 10 % šīs kategorijas 
izdevumu. Lielākā daļa kļūdu šajā jomā ir saistītas ar publisko iepirkumu, dotāciju 
piešķiršanas procedūrām, apliecinošo dokumentu trūkumu un neattiecināmām 
izmaksām. 

Attiecināmības kļūdas joprojām veido lielāko daļu no augsta riska izdevumiem 
aplēstā kļūdu līmeņa 

1.27. Tāpat kā pēdējos gados mēs vairāk pievērsāmies kļūdu veidiem, kas 
konstatēti augsta riska izdevumos, jo tajos pastāvīgi ir būtisks kļūdu līmenis. 
1.8. izcēlumā ir parādīts, kā augsta riska izdevumiem aplēstajā 2019. gada kļūdu līmenī 
ir pārstāvēti dažādi kļūdu veidi, kā arī dots salīdzinājums ar attiecīgajām 2018.  un 
2017. gada aplēsēm. 
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1.8. izcēlums 

Kļūdu veidi augsta riska izdevumiem aplēstajā 2019. gada kļūdu 
līmenī 

 
Avots: ERP. 

1.28. Tāpat kā iepriekšējos gados attiecināmības kļūdas (t. i., izmaksu deklarācijās 
iekļautas neattiecināmas izmaksas (40 %) un neattiecināmi projekti, darbības vai 
saņēmēji (34 %)) veido lielāko daļu kļūdu augsta riska izdevumiem aplēstajā kļūdu 
līmenī, kas ir 74 % (2018. gadā – 68 %). 
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1.29. 2019. gadā mēs joprojām atklājām daudz kļūdu saistībā ar publisko 
iepirkumu, valsts atbalsta noteikumiem un dotāciju piešķiršanas procedūrām, 
galvenokārt kategorijās “Kohēzija” un “Dabas resursi”. Šīs kļūdas veidoja 20 % no mūsu 
aplēstā kļūdu līmeņa augsta riska izdevumiem (2018. gadā – 16 %). 

Mēs nekonstatējām būtisku kļūdu līmeni zema riska izdevumos 

1.30. Attiecībā uz zema riska izdevumiem, kuri veido 46,9 % revīzijas datu kopas, 
balstoties uz mūsu revīzijas darbu, secinām, ka aplēstais kļūdu līmenis ir zem 2,0 % 
būtiskuma sliekšņa, tāpat kā 2018. gadā. Zema riska izdevumos ietilpst galvenokārt uz 
maksājumtiesībām balstīti maksājumi un administratīvie izdevumi (sk. 1.9. izcēlumu). 
Uz maksājumtiesībām balstīti maksājumi ietver studentu un pētniecības stipendijas 
(“Konkurētspēja”, 4. nodaļa), tiešo atbalstu lauksaimniekiem (“Dabas resursi”, 
6. nodaļa) un budžeta atbalstu trešām valstīm (“Globālā Eiropa”, 8. nodaļa). 
Administratīvos izdevumus galvenokārt veido ES civildienesta ierēdņu algas un pensijas 
(“Administrācija”, 9. nodaļa). 

1.9. izcēlums 

Zema riska izdevumu sadalījums DFS kategorijās 

 
Avots: ERP. 

Konkurētspēja: 6,0 Dabas resursi: 41,3
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Globālā Eiropa: 0,8

Administrācija: 10,4
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Komisijas sniegtā informācija par pareizību 

1.31. Saskaņā ar LESD 317. pantu Komisijai ir galīgā atbildība par ES budžeta izpildi,
un tā pārvalda ES izdevumus kopīgi ar dalībvalstīm19. Par savām darbībām Komisija 
atskaitās trijos ziņojumos, kas kopā veido integrēto finanšu ziņojumu paketi20: 

a) Eiropas Savienības konsolidētie pārskati,

b) gada pārvaldības un snieguma ziņojums attiecībā uz ES budžetu (AMPR),

c) ziņojums par turpmākiem pasākumiem pēc iepriekšējā finanšu gada budžeta
izpildes apstiprināšanas.

1.32. Saskaņā ar mūsu 2018.–2020. gada stratēģiju mums ir jānovērtē iespējas
izmantot revidējamās vienības sniegto likumības un pareizības informāciju. Tas nozīmē, 
ka turpmāk, ja vien iespējams, esam paredzējuši apliecināt Komisijas (pārvaldības) 
pārskatus. Varam izmantot pieredzi, kas gūta, kopš 1994. gada piemērojot līdzīgu 
pieeju pārskatu ticamības revīzijā. Attiecībā uz pārskatiem pakārtoto darījumu 
pareizības revīziju mēs turpinām sadarboties ar Komisiju, lai formulētu nosacījumus, 
kas vajadzīgi šīs pieejas ieviešanai. Tomēr sastopamies ar grūtībām, tostarp nav 
pieejama savlaicīga un ticama informācija, un tas pagaidām kavē virzību uz priekšu. 
Sīkāk par šiem ierobežojumiem ir rakstīts 4. nodaļā (“Konkurētspēja”), 5. nodaļā 
(“Kohēzija”) un 8. nodaļā (“Globālā Eiropa”). 

Komisijas aplēstais kļūdu līmenis ir tuvu mūsu aplēstā kļūdu diapazona 
apakšējai robežai 

1.33. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā (AMPR) Komisija attiecībā uz
2019. gada pārskatiem pakārtotajiem darījumiem novērtē risku maksājuma laikā. Risks 
maksājuma laikā atspoguļo Komisijas novērtējumu par summu, kas izmaksāšanas laikā 
neatbilda piemērojamajiem noteikumiem. Šis jēdziens ir tuvākais mūsu aplēstajam 
kļūdu līmenim. 

19 LESD 317. pants: 
“Atbilstīgi regulām, kas pieņemtas saskaņā ar 322. pantu, Komisija saskaņā ar apropriāciju 
apjomu sadarbībā ar dalībvalstīm uzņemas atbildību par budžeta izpildi, ievērojot pareizas 
finanšu vadības principus. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu to, ka 
apropriācijas izmanto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.” 

20 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-
2019_en 
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1.34. Komisijas skaitliskie dati par risku maksājuma laikā un mūsu aplēstais kļūdu
līmeņa diapazons sniegts 1.10. izcēlumā. Komisijas noteiktais risks maksājuma laikā 
2019. gadā ir 2,1 %, kas ir zemāks rādītājs nekā mūsu aplēstais kļūdu līmenis, proti, 
2,7 % (2018. gadā – 2,6 %) un atrodas tuvu mūsu diapazona apakšējai robežai (mūsu 
diapazons ir robežās no 1,8 % līdz 3,6 %). 

1.10. izcēlums 

Komisijas aplēstais risks maksājuma laikā salīdzinājumā ar mūsu 
aplēsto kļūdu līmeni 

Avots: ERP. 

Ir dažas problēmas ar Komisijas aplēses elementiem 

1.35. Lai sagatavotu kopēju novērtējumu par dažādu politikas jomu risku
maksājuma laikā, Komisija izmanto ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos (GDP) 
sniegtās ticamības deklarācijas. Tomēr Komisijas aplēsi ietekmē Komisijai piešķirtā 
loma (tā atspoguļojas Komisijas metodoloģijā) un ex post pārbaužu nepilnības (ex post 
pārbaudes ir būtiski svarīga kontroles sistēmas daļa). Šie ir divi galvenie iemesli, kuru 
dēļ Komisijas aprēķinātie īpatsvari var atšķirties no mūsu aplēstā kļūdu līmeņa. 
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1.11. izcēlumā ir aprakstīts, ar kādu pamatojumu Komisija nosaka risku maksājuma 
laikā galvenajās izdevumu jomās, kā arī ir pieminētas attiecīgās problēmas21. 

1.11. izcēlums 

Komisijas pamatojums, aplēšot risku maksājuma laikā, un ar to 
saistītās problēmas 

Politikas joma Pamats aplēsei par risku 
maksājuma laikā Problēmas 

Konkurētspēja Komisijas Kopējais revīzijas 
dienests (KRD) caurmērā ik 
18 mēnešus izveido 
reprezentatīvu izmaksu 
deklarāciju izlasi. Attiecībā 
uz 2019. gadu izlasē bija 
iekļauti izdevumi no 
2014. gada janvāra līdz 
2018. gada februārim. 
Apmēram 20 % ex post 
revīziju veic KRD, savukārt 
80 % – privāti revīzijas 
uzņēmumi KRD uzdevumā.  

Ex post revīzijās nav 
galvenokārt iekļauti tādi 
maksājumi vai to dzēšana, 
kas veikti konkrētajā 
ticamības deklarācijas gadā, 
un šīs revīzijas ne vienmēr 
tika atzītas par uzticamām(*). 

Dabas resursi(**) Tiek izmantota dalībvalstu 
maksājumu aģentūru 
kontroles statistika, kuru 
pielāgo tā, lai varētu 
novērtēt risku maksājuma 
laikā. 

Dalībvalstu veiktā kontrole, 
kas atspoguļojas kontroles 
statistikā, neaptver visas 
kļūdas, un Komisijai tā ir 
jāpielāgo(***). 
Komisijas pielāgojumi 
pārsvarā tiek veikti pēc 
vienotas likmes. 
Sertifikācijas struktūru darba 
rezultātu ticamībai ir daži 
ierobežojumi. 

Kohēzija Apkopotais atlikušo kļūdu 
īpatsvars, ko pārskatījusi 
Komisija (5. galvenais 
snieguma rādītājs (GSR)), 
attiecībā uz 2017. un 
2018. grāmatvedības gadu, 

Revīzijas iestāžu pārbaudes 
ne vienmēr tika atzītas par 
uzticamām(****). 
5. GSR būtu jāuzskata par 
minimālo īpatsvaru, kurš vēl 
nav galīgs. 

                                                      
21 Sīkāk par šīm nepilnībām ir rakstīts 4. nodaļā “Konkurētspēja”, 5. nodaļā “Kohēzija”, 

7. nodaļā “Dabas resursi” un 8. nodaļā “Globālā Eiropa”. 
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ieskaitot sliktākā gadījuma 
scenāriju, kas atspoguļots 
arī gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā. 

Globālā Eiropa Katru gadu pasūtītā izpēte 
par atlikušo kļūdu īpatsvaru. 
Attiecībā uz 2019. gadu 
izpēte aptvēra līgumus, kas 
bija slēgti (izbeigti) laikā no 
2018. gada 1. septembra 
līdz 2019. gada 
31. augustam. 

Nepietiekams skaits pārbaužu 
uz vietas valstīs, kurās īsteno 
projektus. 
Nepietiekams attiecīgo 
iepirkuma procedūru aspektu 
aptvērums. 
Plašs spektrs, kurā aplēš 
atsevišķu kļūdu ietekmi. 
Nepietiekami veiktas pašu 
padziļinātas pārbaudes, kurās 
skatītu darījumus, kurus jau 
pārbaudījuši citi (pārāk liela 
paļāvība). 

(*) Mēs nevarējām paļauties uz secinājumiem, kas bija izdarīti 17 revīzijās no tām 40 ex post 
revīzijām, kuras tika pārskatītas 2018. un 2019. gadā. 
(**) Saistībā ar kategoriju “Dabas resursi” minētās problēmas attiecas uz kopējo lauksaimniecības 
politiku. 
(***) Pielāgojumi, kuru pamatā bija gan Komisijas pašas pārbaudes, gan sertifikācijas struktūru 
darbs, veidoja apmēram 56 % no Komisijas vispārējās aplēses par “risku maksājuma laikā”. 
(****) Šajos trijos gados, kopš mēs pārbaudām 2014.–2020. gada izdevumus, to ticamības 
apliecināšanas dokumentu kopu skaits, par kurām revīzijas iestādes ir paziņojušas neuzticamus 
atlikušo kļūdu īpatsvarus zem 2 %, visu laiku ir bijis apmēram 50 % gan no dokumentu kopām, gan 
no mūsu revīzijām atlasītajiem izdevumiem. 

1.36. 1.12. izcēlumā mēs salīdzinām mūsu aplēsto kļūdu līmeni tām DFS 
kategorijām, kurām esam sagatavojuši īpašus izvērtējumus, ar Komisijas aplēsēm22. 

                                                      
22 Tā kā Komisija gada pārvaldības un snieguma ziņojumā nenosaka kopēju skaitli riskam 

maksājuma laikā DFS 1.a apakškategorijai “Konkurētspēja” (Komisija to iedala divās 
politikas jomās), mums bija jāsagrupē Komisijas gada darbības pārskatos dotie skaitļi. 
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1.12. izcēlums 

Mūsu 2019. gadam aplēstais kļūdu līmenis salīdzinājumā ar Komisijas 
aplēsto risku maksājuma laikā DFS kategorijās(*)(**) 

 
(*) Pamatojoties arī uz citiem pierādījumiem, ko sniedz kontroles sistēma, mēs konstatējam, ka 
kļūdu līmenis kategorijā “Dabas resursi” ir tuvu būtiskuma slieksnim. 
(**) Kategorijā “Administrācija” ne ERP, ne Komisija nekonstatēja būtisku kļūdu līmeni. 
(***) Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, 
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Daži ģenerāldirektorāti ir saistīti ar vairāk nekā 
vienu DFS kategoriju (EACEA, ECHO un INEA). 
(****) EMPL, REGIO, REFORM (bijušais SRSS), INEA. 
(*****) AGRI ĢD, CLIMA ĢD, ENV ĢD un MARE ĢD. 

Avots: ERP. 
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1.37. Salīdzinājumā redzams, ka Komisijas skaitļi ir zemāki par mūsu aplēsēm divās 
politikas jomās, un tas atspoguļo 1.11. izcēlumā norādītās nepilnības. Mēs 
konstatējām, ka 

— kategorijā “Konkurētspēja” aplēse par risku maksājuma laikā ir 1,7 %, ko mēs 
aprēķinājām, pamatojoties uz gada pārvaldības un snieguma ziņojumā doto 
informāciju, un šī aplēse ir zem būtiskuma sliekšņa un tuvu mūsu aplēstā kļūdu 
līmeņa diapazona apakšējai robežai (sk. 4.35. un 4.38. punktu); 

— kategorijā “Kohēzija” Komisijas aplēse23 ir 3,1 %, tātad apstiprinās tas, ka kļūdu 
līmenis šajā politikas jomā ir būtisks. Komisijas aplēse ir zemāka nekā mūsu 
aplēstais kļūdu līmenis, tomēr ietilpst mūsu kļūdu diapazona apakšējā daļā 
(sk. 5.59. un 5.66. punktu). 

1.38. Kategorijā “Dabas resursi” Komisijas aplēstais risks maksājuma laikā (1,9 %) 
saskan ar mūsu aplēsi (sk. 6.32. un 6.42. punktu). 

  

                                                      
23 Sk. 2019. gada ES budžeta pārvaldības un snieguma ziņojuma 3. pielikuma B tabulu, 

236. lpp. 
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Mēs ziņojam OLAF par gadījumiem, 
kuros ir aizdomas par krāpšanu 
1.39. Mēs par krāpšanu uzskatām jebkādu tīšu darbību vai bezdarbību, kas saistīta 
ar nepatiesu, nepareizu vai nepilnīgu ziņojumu vai dokumentu izmantošanu vai 
sniegšanu, prasītās informācijas nesniegšanu un ES līdzekļu nepienācīgu izlietojumu24. 
Krāpšanas sekas ir kaitējuma vai iespējama kaitējuma nodarīšana ES budžetam. 
Saskaņā ar revīzijas standartiem galvenā atbildība par krāpšanas novēršanu un 
atklāšanu ir attiecīgās struktūras stratēģiskajiem un pārējiem vadītajiem. Mēs ņemam 
vērā krāpšanas risku pirms revīzijas procedūru uzsākšanas (sk. 1.1. pielikuma (28).–
(30). punktu). 

1.40. Cīņā pret krāpšanu, kas skar ES budžetu, mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas 
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Mēs pārsūtām OLAF visus gadījumus, kad ir 
aizdomas par krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu darbību, kas skar ES finanšu 
intereses un ko mēs esam konstatējuši revīzijas darba gaitā (tostarp lietderības 
revīzijās) vai pamatojoties uz informāciju, ko mums nepastarpināti paziņojušas trešās 
personas. Pēc tam šos gadījumus pārbauda OLAF un lemj, vai uzsākt izmeklēšanu, un 
vajadzības gadījumā sadarbojas ar dalībvalsts iestādēm. 

1.41. 2019. gadā 

a) mēs novērtējām 747 darījuma pareizību gada pārskata vajadzībām veiktajā 
revīzijas darbā un sagatavojām 36 īpašos ziņojumus; 

b) mēs paziņojām OLAF par savās revīzijās konstatētiem deviņiem gadījumiem, kuros 
bija aizdomas par krāpšanu (2018. gadā – arī par deviņiem gadījumiem), , un OLAF 
no šiem gadījumiem ir uzsācis piecas izmeklēšanas lietas. Četros gadījumos OLAF 
nolēma nesākt izmeklēšanu. 

                                                      
24 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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1.42. Mūsu darbā 2019. gadā konstatētie iespējamas krāpšanas gadījumi, kurus 
pārsūtījām OLAF, visbiežāk bija saistīti ar mākslīgi radītiem nosacījumiem, kas 
nepieciešami, lai saņemtu ES finansējumu, ar deklarētām izmaksām, kas neatbilst 
attiecināmības kritērijiem, un ar iepirkuma noteikumu pārkāpumiem. Daži gadījumi, 
kuros bija aizdomas par krāpšanu un kurus pārsūtījām OLAF, ietvēra vairākus 
pārkāpumus. 

1.43.  Pamatojoties uz mūsu revīzijas darbā 2011.–2019. gadā iegūto informāciju , 
OLAF ir ieteicis atgūt kopā 317,7 miljonus EUR – summu, kas noteikta saistībā ar 
29 gadījumiem25. 

  

                                                      
25 Šo informāciju sniedza OLAF, un mēs to nepārbaudījām. 
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Secinājumi 
1.44. Šīs nodaļas galvenais uzdevums ir pamatot ticamības deklarācijā sniegto 
revīzijas atzinumu. 

Revīzijas rezultāti 

1.45. Mēs secinām, ka pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas. 

1.46. Attiecībā uz darījumu pareizību mēs secinām, ka ieņēmumos kļūdu līmenis 
nebija būtisks. Izdevumu revīzijas rezultāti liecina, ka aplēstais kļūdu līmenis ir 
palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un tas ir 2,7 % (2018. gadā – 2,6 %). 
Augsta riska izdevumos (galvenokārt atlīdzinājuma izdevumos), kurus bieži reglamentē 
sarežģīti noteikumi, kļūdu līmenis bija būtisks. Šogad šā veida izdevumu īpatsvars 
palielinājās līdz 53,1 %, kas ir būtiska mūsu revīzijas datu kopas daļa. Tādējādi atšķirībā 
no iepriekšējiem trim gadiem kļūdu līmenis ir plaši izplatīts, kas ir pamatā negatīvam 
atzinumam. 
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Pielikumi 

1.1. pielikums. Revīzijas pieeja un metodoloģija 
1) Šajā pielikumā ir īsumā aprakstīta mūsu revīzijas pieeja un metodoloģija, kas 

atbilst starptautiskajiem revīzijas standartiem un nodrošina, ka mūsu revīzijas 
atzinumi ir balstīti uz pietiekamiem un piemērotiem revīzijas pierādījumiem. Šajā 
pielikumā ir arī skaidrots, ar ko mūsu revīzijas pieeja atšķiras no veida, kādā 
Komisija aplēš pārkāpumu līmeni un ziņo par to26, pildot savus pienākumus kā 
ES budžeta pārvaldītāja. Šādā nolūkā ir paskaidrots, kā mēs 

— ekstrapolējam atklātās kļūdas ((6). punkts), 

— strukturējam gada pārskata nodaļas atbilstoši DFS kategorijām ((8). punkts), 

— piemērojam ES un valsts noteikumus ((9). punkts),  

— izsakām skaitļos iepirkuma kļūdas ((19). punkts).  

2) Mūsu revīzijas pieeja ir izklāstīta Finanšu un atbilstības revīzijas rokasgrāmatā, kas 
ir publicēta Palātas tīmekļa vietnē27. Lai plānotu revīzijas darbu, mēs izmantojam 
pārliecības iegūšanas modeli. Plānošanas posmā apsveram risku, ka var gadīties 
kļūdas (objektīvais risks), un risku, ka kļūdas netiek novērstas vai atklātas un 
labotas (kontroles risks). 

1. DAĻA. Revīzijas pieeja un metodoloģija saistībā ar pārskatu ticamību 

3) Mēs pārbaudām ES konsolidētos pārskatus, lai noteiktu, vai tie ir ticami. 
Konsolidētajos pārskatos ietilpst: 

a) konsolidētie finanšu pārskati un 

b) budžeta izpildes pārskati. 

4) Konsolidētajiem pārskatiem visos būtiskajos aspektos pienācīgi jāatspoguļo 

a) Eiropas Savienības finanšu stāvoklis gada beigās, 

b) darbības rezultāti un naudas plūsma un 

                                                      
26 Sk. Komisijas 2019. gada pārvaldības un snieguma ziņojumu, 51.–53. lpp. 

27 https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditMethodology.aspx 
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c) slēgtā gada neto aktīvu pārmaiņas. 

5) Revīzijas darbā mēs 

a) novērtējam grāmatvedības kontroles vidi; 

b) pārbaudām, kā darbojas galvenās grāmatvedības procedūras un gada noslēguma 
process; 

c) analizējam galveno grāmatvedības datu konsekvenci un pamatotību, 

d) analizējam un salīdzinām kontus un/vai bilances; 

e) veicam budžeta saistību, maksājumu un konkrētu bilances posteņu padziļinātas 
pārbaudes, pamatojoties uz reprezentatīvu izlasi; 

f) ja iespējams, saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem izmantojam citu 
revidentu darbu, īpaši, revidējot aizņēmumu un aizdevumu darbības, ko pārvalda 
Komisija, ja ir pieejami ārējās revīzijas apliecinājumi. 

2. DAĻA. Revīzijas pieeja un metodoloģija saistībā ar darījumu pareizību 

6) Mūsu pašreizējā pieeja, kuru izmantojam, lai novērtētu, vai pārskatiem pakārtotie 
darījumi atbilst ES normatīvajiem aktiem un noteikumiem, galvenokārt balstās uz 
tiešām darījumu atbilstības pārbaudēm, kurās caurskatām pēc nejaušības principa 
veidotu lielu un reprezentatīvu izlasi. Saskaņā ar pieņemto statistikas praksi 
rezultātu ekstrapolēšana no statistiskas izlases dod labāko kļūdu līmeņa aplēsi. 
Mēs iedalām mūsu izlasi augsta riska un zema riska izdevumos un dažādos slāņos 
katrā DFS kategorijā, par ko ziņojam. Šī procedūra mums ļauj ekstrapolēt atklātās 
kļūdas konkrētās jomās. 

7) Tomēr mēs apsveram, vai varam noderīgi izmantot citu veiktas pareizības 
pārbaudes. Ja savā revīzijas darbā vēlamies izmantot šādu pārbaužu rezultātus, 
tad saskaņā ar revīzijas standartiem novērtējam otras puses neatkarību un 
kompetenci, kā arī tās darba tvērumu un piemērotību. 

Kā mēs pārbaudām darījumus 

8) Mēs organizējam mūsu revīzijas darbu un ziņojam par rezultātiem atbilstoši 
DFS kategorijām, kuras izdalītas likumdevēja noteiktajā budžeta struktūrā. Katrai 
DFS kategorijai, kurai sniedzam īpašu izvērtējumu (4., 5., 6. un 9. nodaļa), mēs 
pārbaudām darījumu reprezentatīvu izlasi, lai aplēstu nepareizu darījumu 
īpatsvaru visā datu kopā. 
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9) Katram izlasē iekļautam darījumam mēs nosakām, vai izmaksu deklarācija vai 
maksājums ir veikts budžetā un tiesību aktos paredzētajā nolūkā. Novērtējumā 
pienācīgi ņemam vērā ES un valstu tiesību aktu interpretāciju, kādu to pieņēmušas 
valstu tiesas vai valstu neatkarīgas un kompetentas struktūras un Eiropas 
Savienības Tiesa. Mēs pārbaudām, kā tikusi aprēķināta izmaksu deklarācijā 
norādītā summa vai maksājuma summa (attiecībā uz deklarācijām, kurās 
norādītas lielākas summas, to dara, pamatojoties uz izlasi, kas reprezentē visus 
darījuma posteņus). Šajā nolūkā pārbauda budžeta pārskatos iekļautos darījumus, 
izsekojot darījumam līdz pat galasaņēmējam (tas var būt lauksaimnieks, mācību 
kursu organizators vai attīstības palīdzības projekts), un pārbauda atbilstību katrā 
līmenī. 

10) Ieņēmumu jomas darījumiem mūsu veiktās pievienotās vērtības nodokļa un 
NKI pašu resursu pārbaudes sākumpunkts ir makroekonomikas rādītāju kopums, 
uz kuru pamata šie resursi ir aprēķināti. Mēs pārbaudām Komisijas kontroles 
sistēmas, līdz dalībvalstu iemaksas ir saņemtas un iegrāmatotas konsolidētajos 
pārskatos. Tradicionālo pašu resursu revīzijā mēs pārbaudām muitas iestāžu 
pārskatus un muitas nodokļu plūsmu, līdz Komisija šīs summas ir saņēmusi un 
atspoguļojusi pārskatos. 

11) Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumus, kad izdevumi ir radušies, 
iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas (tostarp 
aktīvu iegādei veiktos maksājumus). Mēs nepārbaudām avansa maksājumus to 
veikšanas stadijā, bet gan tad, kad 

a) ES līdzekļu galasaņēmējs (piemēram, lauksaimnieks, pētniecības institūts, 
uzņēmums, kurš veic publiski iepirktus būvdarbus vai pakalpojumus) ir sniedzis 
pierādījumus par avansu izlietojumu un 

b) Komisija (vai cita ES līdzekļus pārvaldoša iestāde vai struktūra) ir pieņēmusi 
līdzekļu galīgo izlietojumu, dzēšot avansa maksājumu. 

12) Mūsu revīzijas izlase ir veidota tā, lai sniegtu aplēsi par kļūdu līmeni visos 
izdevumos, nevis atsevišķos darījumos (piemēram, konkrētā projektā). Mēs 
veidojam deklarāciju vai maksājumu izlasi pēc naudas vienības principa, savukārt 
tālāk detalizētākā līmenī atlasām atsevišķas darījuma vienības (piemēram, 
projekta rēķinus, lauksaimnieka pieprasījumā deklarētus zemes gabalus). Attiecībā 
uz šīm vienībām paziņotais kļūdu īpatsvars nav uztverams kā secinājums par 
attiecīgajiem darījumiem: šo informāciju ņem vērā, aplēšot kopējo kļūdu līmeni 
visos ES izdevumos kopumā. 
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13) Mēs katru gadu nepārbaudām darījumus katrā dalībvalstī, saņēmējvalstī un 
reģionā. Atsevišķu dalībvalstu, saņēmējvalstu un/vai reģionu nosaukšana 
nenozīmē, ka sniegtie piemēri nav sastopami arī citās vietās. Šajā ziņojumā 
iekļautie ilustratīvie piemēri neveido pamatu secinājumiem par attiecīgajām 
dalībvalstīm, saņēmējvalstīm un/vai reģioniem. 

14) Mūsu pieeja nav paredzēta tam, lai ievāktu datus par kļūdu biežumu visā datu 
kopā. Tāpēc skaitļi, kas norāda uz kļūdu skaitu kādā no DFS kategorijām, noteiktos 
kāda ģenerāldirektorāta pārvaldītajos izdevumos vai konkrētā dalībvalstī 
notikušos izdevumos, neliecina par kļūdu biežumu ES finansētos darījumos vai 
kādā konkrētā dalībvalstī. 

15) Kopš 2017. gada esam grozījuši revīzijas pieeju apakškategorijai “Ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija”, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam paredzētas kontroles sistēmu izstrādē. Mūsu mērķis ir 
papildus devumam 2019. gada ticamības deklarācijas sagatavošanā arī pārskatīt 
revīzijas iestāžu darbu un izdarīt secinājumus par Komisijas galveno pareizības 
rādītāju šajā jomā – atlikušo kļūdu īpatsvaru. 

16) Attiecībā uz ELGF tiešajiem maksājumiem kategorijā “Dabas resursi” mēs aizvien 
vairāk izmantojam jauno tehnoloģiju; attiecībā uz lauku attīstību mēs 2019. gadā 
sākām pārskatīt / atkārtoti veikt sertifikācijas struktūru darbu. 

Kā Palāta novērtē un izklāsta darījumu pārbaudes rezultātus 

17) Kļūdu var konstatēt visā darījuma summā vai tikai daļā no tās. Mēs nosakām, vai 
kļūdas ir skaitļos izsakāmas vai skaitļos neizsakāmas, t. i., vai ir iespējams noteikt, 
cik liela daļa revidētās summas bijusi kļūdaina. Kļūdas, kas atklātas un izlabotas 
pirms un neatkarīgi no mūsu veiktajām pārbaudēm, tiek izslēgtas no kļūdu 
aprēķina un biežuma, jo to atklāšana un labošana liecina par kontroles sistēmu 
efektīvu darbību. 

18) Mūsu kritēriji, pēc kuriem izsakām skaitļos publiskā iepirkuma kļūdas, ir aprakstīti 
dokumentā “Publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana – pārkāpumu veidi un 
pamats izteikšanai skaitļos”28. 

19) Lemjot par pasākumiem, kas jāveic, ja publiskā iepirkuma noteikumi ir piemēroti 
nepareizi, mūsu aplēstā skaitļos izsakāmā ietekme var atšķirties no tās, ko 
izmantojusi Komisija vai dalībvalstis. Mēs izsakām skaitļos tikai nopietnus 

                                                      
28 Quantification of public procurement errors (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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iepirkuma noteikumu pārkāpumus. Mēs izsakām skaitļos kā 100 % iepirkuma 
kļūdas tikai tos pārkāpumus, kuru dēļ labākais piedāvājums nav izraudzīts 
konkursā un tādējādi izdevumi atbilstoši tādam līgumam ir neattiecināmi. Mēs 
nepiemērojam vienotas likmes dažāda veida iepirkuma noteikumu pārkāpumiem, 
kā to dara Komisija29. Publiskā iepirkuma kļūdas mēs izsakām skaitļos, 
pamatojoties uz neattiecināmo izdevumu summām pārbaudītajos darījumos. 

Aplēstais kļūdu līmenis 

20) Attiecībā uz lielāko daļu DFS kategoriju un visu ES budžetu kopumā mēs 
paziņojam “aplēsto kļūdu līmeni”, kurā tiek ņemtas vērā tikai skaitļos izsakāmās 
kļūdas, un to izsaka procentos. Kļūdas, piemēram, ir skaitļos izsakāma 
piemērojamo regulu, noteikumu, līgumu vai dotācijas nosacījumu pārkāpšana. 
Mēs aplēšam arī apakšējo kļūdu robežu un augšējo kļūdu robežu. 

21) Sagatavojot atzinumu, izmantojam 2,0 % būtiskuma slieksni. Ņemam vērā arī 
kļūdu veidu, skartās summas un kontekstu, kā arī citu pieejamo informāciju. 

22) Savu ticamības deklarāciju mēs vairs nebalstām vienīgi pašu veiktajā kopējā kļūdu 
aplēsē. Kopš 2016. gada mēs turpinām apzināt ES budžeta zema riska jomas, kurās 
sagaidām, ka pieņemtajos izdevumos kļūdu līmenis nebūs būtisks, un augsta riska 
jomas, par kurām pieņemam, ka tajās kļūdu līmenis būs būtisks. Šādā nolūkā 
papildus objektīvajam un kontroles riskam mēs ņemam vērā arī mūsu 
novērtējumu par pārvaldības un kontroles sistēmām un agrāku revīziju rezultātus. 
Piemēram, noteiktus uz maksājumtiesībām balstītus lauku attīstības izdevumus 
uzskatām par augsta riska izdevumiem, pamatojoties uz mūsu iepriekšējo revīzijas 
pieredzi. Šāds nošķīrums ļauj mums, cik vien iespējams, lietderīgi noteikt, vai 
konstatētās būtiskās kļūdas ir plaši izplatītas. 

Kā mēs pārbaudām sistēmas un ziņojam par rezultātiem 

23) Komisija, citas ES iestādes un struktūras, dalībvalstu iestādes, saņēmējas valstis un 
reģioni ievieš sistēmas, lai pārvaldītu budžeta riskus un pārraudzītu/nodrošinātu 
darījumu pareizību. Šīs sistēmas ir noderīgi pārbaudīt, jo tādējādi ir iespējams 
apzināt uzlabojamas jomas. 

                                                      
29 Komisijas 2019. gada pamatnostādnes par finanšu korekcijām, ko piemēro publiskā 

iepirkuma pārkāpumu gadījumos, kas ir pielikums Komisijas 2019. gada 14. maija 
Lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras 
publiskajam iepirkumam piemērojamo noteikumu neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz 
izdevumiem, ko finansē Savienība, C(2019) 3452. 
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24) Katrai DFS kategorijai, arī ieņēmumu jomai, ir ieviestas daudzas atsevišķas 
sistēmas. Ar sistēmām saistītā darba rezultātus sniedzam kopā ar ieteikumiem 
veikt uzlabojumus. 

Kā Palāta formulē atzinumus ticamības deklarācijā 

25) Mēs plānojam darbu tā, lai iegūtu pietiekamus, pienācīgus un ticamus revīzijas 
pierādījumus atzinumam par ES konsolidētajiem pārskatiem pakārtoto darījumu 
pareizību. Šis darbs ir aprakstīts 3.–9. nodaļā. Mūsu atzinums ir iekļauts ticamības 
deklarācijā. Veiktais darbs ļauj sniegt informācijā balstītu atzinumu par to, vai 
kļūdas datu kopā pārsniedz būtiskuma slieksni vai atrodas zem tā. 

26) Ja mēs konstatējam būtisku kļūdu līmeni un nosakām tā ietekmi uz revīzijas 
atzinumu, mums ir jānosaka, vai kļūdas ir visaptverošas (vai arī – vai revīzijas 
pierādījumu trūkums ir visaptverošs). Šajā vērtējumā mēs izmantojam 
1705. ISSAI30 sniegtās norādes (kuras attiecina arī uz likumību un pareizību 
saskaņā ar mūsu pilnvarām). Ja kļūdas ir būtiskas un visaptverošas, mēs sniedzam 
negatīvu atzinumu. 

27) Kļūdu vai revīzijas pierādījumu trūkumu uzskata par visaptverošu, ja saskaņā ar 
revidenta spriedumu šī problēma neaprobežojas ar kādu atsevišķu finanšu 
pārskata elementu, kontu vai posteni (proti, problēma aptver visus pārbaudītos 
pārskatus vai darījumus) vai, ja tā aprobežojas ar kādu konkrētu finanšu pārskata 
elementu, kontu vai posteni, tā ir sastopama vai varētu būt sastopama ievērojamā 
finanšu pārskatu daļā vai attiecas uz tādu izklāstīto informāciju, kas ir nozīmīga 
lietotāja izpratnei par finanšu pārskatiem. 

3. DAĻA. Revīzijas procedūras saistībā ar krāpšanu 

28) Mēs apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ ES konsolidētajos 
pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem 
darījumiem ir būtiski pārkāpts ES tiesiskais regulējums. 

29) Mēs izstrādājam un īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un 
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma 
pamatošanai. Gadījumus, kad būtiski nepareizas ziņas ir sniegtas vai neatbilstības 
radušās krāpšanas dēļ, ir grūtāk atklāt nekā kļūdas izraisītus gadījumus, jo 
krāpšana var ietvert slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu 
sagrozīšanu vai iekšējās kontroles apiešanu. Attiecīgi ir lielāks risks, ka šādi 
gadījumi paliks neatklāti. 

                                                      
30 1705. ISSAI “Modificēta atzinuma sniegšana neatkarīga revidenta ziņojumā”. 
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30) Ja ir pamats aizdomām, ka notikusi krāpnieciska darbība, mēs par to ziņojam 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF). OLAF ir atbildīgs par turpmākas 
izmeklēšanas veikšanu. Palāta katru gadu ziņo OLAF par vairākiem gadījumiem. 

4. DAĻA. Saikne starp revīzijas atzinumiem par pārskatu ticamību un darījumu 
pareizību 

31) Palāta sniedz 

a) revīzijas atzinumu par Eiropas Savienības konsolidētajiem pārskatiem par slēgto 
finanšu gadu un 

b) revīzijas atzinumus par šiem pārskatiem pakārtoto ieņēmumu un izdevumu 
pareizību. 

32) Palāta veic revīzijas darbu un sniedz atzinumus saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas 
kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem. 

33) Attiecībā uz gadījumiem, kad revidenti sniedz revīzijas atzinumus par pārskatu 
ticamību un tiem pakārtoto darījumu pareizību, minētajos standartos ir teikts, ka 
modificēts atzinums par darījumu pareizību pats par sevi nenoved pie modificēta 
atzinuma par pārskatu ticamību. 
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2. nodaļa 

Budžeta un finanšu pārvaldība 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 2.1. 

Budžeta pārvaldība 2019. gadā 2.2.–2.9. 
Pieejamais budžets ir gandrīz pilnībā izpildīts 2.2.–2.6. 

Neizpildītās saistības turpina palielināties 2.7.–2.9. 

ES budžeta riska faktori un problēmas 2.10.–2.13. 
Izmaiņas ES budžetā Covid-19 pandēmijas dēļ 2.10.–2.11. 

Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES 2.12.–2.13. 

Finanšu pārvaldības jautājumi 2.14.–2.45. 
ESI fondu apguve ir paātrinājusies, bet joprojām ir lēnāka  
nekā iepriekšējā DFS 2.14.–2.17. 

Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti arī saskaras ar  
līdzekļu apguves problēmām 2.18.–2.21. 

ES budžets ir pakļauts finanšu riskiem 2.22.–2.34. 
ES budžets sedz dažāda veida finanšu operācijas 2.22.–2.26. 

ES rīcībā ir dažādi līdzekļi, ar kuriem mazināt budžeta  
pakļautību riskam 2.27.–2.33. 

Atkārtoti jānovērtē ES budžeta riski nākotnē 2.34. 

ES budžets un EIB grupa ir cieši saistīti 2.35.–2.45. 
EIB grupa palīdz sasniegt ES mērķus 2.35.–2.36. 

Ievērojamu daļu EIB operāciju nodrošina no ES budžeta 2.37.–2.40. 

EIB grupai arī turpmāk būs svarīga loma 2.41.–2.43. 

Mūsu revīzijas pilnvaras attiecas tikai uz daļu no EIB operācijām 2.44.–2.45. 
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Secinājumi un ieteikumi 2.46.–2.53. 
Secinājumi 2.46.–2.51. 

Ieteikumi 2.52.–2.53. 

Pielikumi 
2.1. pielikums. — Līdzekļu apguve pa dalībvalstīm 2019. gada 
beigās salīdzinājumā ar 2012. gadu 

2.2. pielikums. — EIB grupas pārvaldītie finanšu instrumenti 
saskaņā ar ES pilnvarām 2019. gada beigās (miljoni EUR) 
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Ievads 
2.1. Šajā nodaļā aplūkoti galvenie budžeta un finanšu jautājumi, kas radās 
2019. gadā. Tajā arī apzināti riski un problēmas, ar ko ES budžets varētu saskarties 
turpmākajos gados. Šīs nodaļas pamatā ir 2019. gada budžeta skaitļu caurskatīšana, 
Komisijas un citu ieinteresēto personu publicētie dokumenti un mūsu darbs saistībā ar 
gada pārskatu, īpašajiem ziņojumiem, apskatiem un atzinumiem. 
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Budžeta pārvaldība 2019. gadā 

Pieejamais budžets ir gandrīz pilnībā izpildīts 

2.2. Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulā1 ir noteiktas maksimālās summas 
katram no septiņiem DFS gadiem (“DFS maksimālie apjomi”). Maksimālos apjomus 
piemēro jaunām ES finanšu saistībām (saistību apropriācijas) un maksājumiem, ko var 
veikt no ES budžeta (maksājumu apropriācijas). DFS maksimālie apjomi 2019. gadā bija 
164,1 miljards EUR saistību apropriācijām un 166,7 miljardi EUR maksājumu 
apropriācijām2. 

2.3. Attiecībā uz 2019. gadu budžeta lēmējiestāde apstiprināja saistību apropriācijas 
166,2 miljardu EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 148,5 miljardu EUR apmērā 
(sk. 2.1. izcēlumu). Galīgais budžets bija ļoti tuvs sākotnēji pieņemtajam budžetam. 
Sākotnējo budžetu veidoja 165,8 miljardi EUR saistību apropriācijām un 
148,2 miljardi EUR maksājumu apropriācijām. 2019. gadā pieņēma tikai trīs budžeta 
grozījumus, ar kuriem saistību apropriācijas palielināja par 0,4 miljardiem EUR, bet 
maksājumu apropriācijas – par 0,3 miljardiem EUR. 

                                                      
1 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka 

daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 

2 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Tehniskās korekcijas finanšu 
shēmā 2019. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6. pants Padomes Regulā 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam)”, 
COM(2018) 282 final. 
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2.4. Saistību apropriācijas tika gandrīz pilnībā izlietotas. Saistības bija uzņemtas par 
165,2 miljardiem EUR (99,4 %) (sk.2.1. izcēlumu). Šīs apropriācijas un to izlietojums bija 
nedaudz lielāks par DFS maksimālo apjomu, jo bija īpaši instrumenti, kas ļāva to 
pārsniegt3. 

2.5. Pieejamo maksājumu apropriāciju izlietojums bija nedaudz mazāks (98,5 %) 
nekā saistību apropriācijām. 2019. gadā tika izmaksāti 146,2 miljardi EUR 
(sk. 2.1. izcēlumu)4, kas ir par 19 miljardiem EUR (11,5 %) mazāk nekā summa, par kuru 
bija uzņemtas saistības.  

2.6. Tas palielina neizpildītās saistības un turpmākās maksājumu vajadzības, kā 
norādīts mūsu pagājušā gada pārskatā5. 

                                                      
3 Sk. DFS regulas 3. panta 2. punktu. 

4 Kopējie maksājumi 2019. gadā bija 159,1 miljards EUR, ko veidoja maksājumi no 2019. gada 
galīgā budžeta 146,2 miljardi EUR, no iepriekšējā gada pārnestie maksājumi 
1,7 miljardu EUR apmērā un piešķirtie ieņēmumi 11,2 miljardu EUR apmērā. Šajā analīzē 
mēs neņemam vērā pārnesumus no iepriekšējā gada un piešķirtos ieņēmumus, jo tie 
neietilpst pieņemtajā budžetā un tiem piemēro atšķirīgus noteikumus. Sīkāku informāciju 
sk. Eiropas Komisijas ziņojumā par budžeta un finanšu pārvaldību 2019. finanšu gadā, 
A4. daļā. 

5 2018. finanšu gada pārskats, 2.12.–2.21. punkts. 
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2.1. izcēlums 

2019. gada budžeta izpilde 

 

 
Avots: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada konsolidētie pārskati, Budžeta izpildes ziņojumi un 
skaidrojumi (4.1.–4.3. skaidrojums) un 2019. gada tehniskā korekcija. 
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Neizpildītās saistības turpina palielināties 

2.7. Neizpildītās saistības ir turpinājušas pieaugt, un līdz 2019. gada beigām tās bija 
sasniegušas 298,0 miljardus EUR (sk. 2.2. izcēlumu). 2019. gadā tās atbilda 2,7 gadiem 
saistību apropriāciju, kas ilga vairāk nekā vienu gadu, t. i., palielinājās salīdzinājumā ar 
2,3 gadiem 2012. gadā, kas bija iepriekšējās DFS attiecīgais gads. 

2.2. izcēlums 

Saistības, maksājumi un neizpildītās saistības 

 
Avots: 2007.–2019. gada ES konsolidētie gada pārskati. 
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2.8. Savā ātrajā stāvokļa apskatā “ES budžeta neizpildītās saistības tuvplānā”6 mēs 
konstatējām galvenos iemeslus, kāpēc joprojām pieaug neizpildītās saistības. Lai gan 
daļa no palielinājuma atspoguļo kopējo ES budžeta apjoma pieaugumu laika gaitā, 
galvenokārt saistībā ar dalībvalstu skaita pieaugumu un ikgadējām korekcijām7, ir vēl 
divi iemesli, kāpēc neizpildīto saistību līmenis ir vēsturiski augsts: ikgadējā atšķirība 
starp saistībām un maksājumiem un kopumā lēnā Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu (ESI fondu) īstenošana. Mēs esam vērsuši uzmanību uz šiem jautājumiem 
iepriekšējos gada pārskatos8. Šo īstenošanas kavējumu dēļ saistības, ko sākotnēji bija 
paredzēts izmaksāt pašreizējā DFS, būs jāizmaksā nākamajā DFS. 

2.9. Mēs analizējām neizpildīto saistību attīstību līdz 2019. gada beigām. Dažādi 
faktori, kas saistīti ar Covid-19 krīzi, ietekmēs neizpildīto saistību apjomu, sākot no 
2020. gada. Daži no šiem faktoriem, piemēram, īstenošanas kavējumi Covid-
19 ierobežojumu dēļ, palielinās šo summu. Citi to samazinās. Piemēram, attiecināmības 
noteikumu darbības jomas paplašināšana, lai aptvertu ar Covid-19 saistītos 
izdevumus9. To kopējo ietekmi vēl nav iespējams novērtēt. 

  

                                                      
6 Publicēts 2019. gada aprīlī. 

7 Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, 6. pantā paredzēta 2 % ikgadēja tehniska korekcija. 

8 Sk. ERP 2018. gada pārskata 2.44. un 2.48. punktu, 2017. gada pārskata 2.48. punktu un 
2016. gada pārskata 2.36.–2.39. un 2.48. punktu. 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regula (ES) 2020/460, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju 
iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 
23. aprīļa Regula (ES) 2020/558, ar ko Regulas (ES) Nr. 1301/2013 un (ES) 
Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas elastību 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu. 
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ES budžeta riska faktori un problēmas 

Izmaiņas ES budžetā Covid-19 pandēmijas dēļ 

2.10. Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši 
būtiskas izmaiņas 2020. gada ES budžetā un citus leģislatīvus grozījumus. Eiropas 
Parlaments un Padome ir arī ieviesuši pasākumus10, ar kuriem nodrošina papildu 
likviditāti un ārkārtas elastību ar Covid-19 saistītiem izdevumiem no ESI fondiem. Dažus 
no šiem pasākumiem mēs komentējam atsevišķā atzinumā11. Komisija lēš, ka būtiska 
ietekme vienam no šiem pasākumiem ir papildu 14,6 miljardu EUR maksājumu agra 
piešķiršana dalībvalstīm 2020. un 2021. gadā, no tiem 8,5 miljardi EUR būs pieejami 
2020. gadā. Ņemot vērā 2020. gadā pieejamo ESI fondu apmēru, ko var piešķirt un 
izmaksāt ar Covid-19 saistītiem izdevumiem, pastāv risks, ka maksājumu apropriācijas 
var nebūt pietiekamas, lai segtu visas vajadzības. Mēs atzīmējam, ka “ierosinātā 
grozījuma ietekmi uz maksājumu apropriācijām 2020. gadā Komisija rūpīgi uzraudzīs, 
ņemot vērā gan budžeta izpildi, gan dalībvalstu pārskatītās prognozes”12. 

2.11. Komisija 2020. gada 27. maijā iesniedza būtiskus grozījumus savā 
priekšlikumā par DFS 2021.–2027. gadam, lai novērstu Covid-19 pandēmijas sekas. Šie 
grozījumi ietver jaunu Eiropas Atveseļošanas instrumentu (“Next Generation EU”), kas 
četru gadu laikā (2021.–2024. g.) darītu pieejamus vēl 750 miljardus EUR, un koriģētu 
2021.–2027. gada DFS, kas samazināta līdz jaunai ierosinātajai kopējai summai 
1 100 miljardu EUR apmērā. Ja līdz 2020. gada beigām Padome nepieņems 2021.–
2027. gada DFS vai ja Eiropas Parlaments tai nepiekritīs, būs vajadzīgi pārejas 
noteikumi, lai izvairītos no daudzu ES izdevumu programmu pārtraukšanas. Eiropas 
Parlaments 2020. gada 13. maijā pieņēma rezolūciju, kurā aicināja Komisiju iesniegt 
priekšlikumu DFS ārkārtas rīcības plānam, lai nodrošinātu finansējuma nepārtrauktību 
gadījumā, ja vienošanos par 2021.–2027. gada DFS nevar panākt laikus. Ņemot vērā 
Covid-19 krīzi, Parlaments lūdza Komisiju ārkārtas rīcības plānā iekļaut priekšlikumus 

                                                      
10 Sk. 9. zemsvītras piezīmi. 

11 ERP atzinums Nr. 3/2020 (2020/C 159/01). 

12 Paskaidrojuma raksts, kas pievienots Komisijas priekšlikumam COM(2020) 138 final 
(procedūra 2020/0054 (COD)) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1301/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kuru 
mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā 
Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām. 
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par noteikumu mērķtiecīgu pastiprināšanu un pārskatīšanu, lai risinātu krīzi un 
atbalstītu ES ekonomikas atveseļošanu. 

Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES 

2.12.  2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste oficiāli izstājās no ES un uzsāka 
“pārejas periodu”. Šim periodam jābeidzas 2020. gada 31. decembrī. Turpmākās 
attiecības pēc pārejas perioda beigām ir atkarīgas no vienošanās, ko Apvienotā 
Karaliste un ES varētu panākt 2020. gadā. 

2.13. Apvienotā Karaliste 2020. gadā turpinās veikt iemaksas ES budžetā un 
saņems līdzekļus no tā saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja tā būtu 
palikusi dalībvalsts. Apvienotās Karalistes iemaksa pēc 2020. gada par saistībām, ko tā 
uzņēmusies kā dalībvalsts, tiks noteikta, pamatojoties uz Izstāšanās līgumu13, kā 
attiecība starp pašu resursu summu, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi laikposmā no 
2014. gada līdz 2020. gadam, un pašu resursu summu, ko tajā pašā laikposmā 
piešķīrušas visas dalībvalstis (tostarp Apvienotā Karaliste). 

                                                      
13 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas 

Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp. 
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Finanšu pārvaldības jautājumi 

ESI fondu apguve ir paātrinājusies, bet joprojām ir lēnāka nekā 
iepriekšējā DFS 

2.14. 2019. gadā ESI fondu apguves temps bija gandrīz tāds pats kā 2018. gadā. Kā 
parādīts 2.3. izcēluma diagrammā, līdz 2019. gada beigām no kopējiem ESI fondu 
piešķīrumiem pašreizējai DFS (465 miljardi EUR) dalībvalstīm bija izmaksāti tikai 40 % 
salīdzinājumā ar 46 %, kas līdz bija izmaksāti līdz 2012. gada beigām (iepriekšējās DFS 
attiecīgais gads). 2019. gada laikā tika izmaksāti 12 % no kopējiem piešķīrumiem, un tas 
ir līdzīgs piešķīrumu līmenis, kādu izmaksāja iepriekšējās DFS attiecīgajā 2012. gadā 
(13 %). Diagrammā arī redzams, ka tikai deviņās dalībvalstīs pašreizējās DFS apguves 
rādītāji bija augstāki nekā iepriekšējā. 
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2.3. izcēlums 

ESI fondu apguve pa dalībvalstīm un DFS 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju. 
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2.15. Katra ESI fonda apguves līmenis relatīvā un absolūtā izteiksmē parādīts 
2.4. izcēlumā. Apguves līmenis starp fondiem ievērojami atšķiras. Piemēram, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (100 miljardu EUR piešķīrums) apguves 
temps ir sasniedzis 50 %, kas ir vairāk nekā citiem ESI fondiem, savukārt Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) (5,7 miljardu EUR piešķīrums) apguves temps ir 
sasniedzis 29 %. Kopējais apguves temps 2019. gadā bija straujāks nekā jebkurā citā 
pašreizējās DFS gadā. Tomēr kopējais apguves temps visiem ESI fondiem 2019. gadā 
bija lēnāks nekā 2012. gadā, kas ir iepriekšējās DFS attiecīgais gads. 

2.16. Iepriekšējos ziņojumos mēs esam analizējuši iemeslus, kāpēc apguves temps 
bija lēns14. Galvenie iemesli ir izdevumu programmu novēlota uzsākšana un papildu 
laiks, kas atvēlēts izmaksu deklarēšanai (noteikums “n+ 3”)15. Neizpildīto saistību 
summa ESI fondiem 2019. gada beigās bija 211 miljardi EUR (no kuriem 
208 miljardi EUR attiecas uz pašreizējo DFS). 

                                                      
14 2017. finanšu gada pārskats, 2.13.–2.19. punkts (2018/C 357/01, 4.10.2018.) un Apskats 

Nr. 5/2019 “ES budžeta neizpildītās saistības tuvplānā” (2019. gada aprīlis). 

15 2014.–2020. gada DFS periodā dalībvalstīm trīs gadu laikā ir jāizlieto līdzekļi, par kuriem 
uzņemtas saistības, un jādeklarē izmaksas Komisijai, kura tās atlīdzina (noteikums “n+3”). 
Pēc šā perioda sāk darboties “saistību automātiskas atcelšanas” sistēma, kas paredzēta visu 
neizlietoto līdzekļu anulēšanai. 
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2.4. izcēlums 

ESI fondu apguve pa fondiem 

 
Piezīme. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir iekļauta ESF. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju. 

2.17. Pagājušajā gadā mēs konstatējām16, ka 2017. un 2018. gadā ievērojamas 
neizlietotā ikgadējā priekšfinansējuma summas ir atmaksātas ES budžetā17. Tas 
galvenokārt bija saistīts ar īstenošanas kavēšanos. Arī 2019. gadā dalībvalstis kā 
piešķirtos ieņēmumus atmaksāja ES budžetā ikgadējo priekšfinansējumu 
7,7 miljardu EUR apmērā. No šīs summas 5,0 miljardi EUR tika izlietoti, lai veiktu 
maksājumus par dalībvalstu iesniegtajām deklarācijām, kas bija papildus gada 
apstiprinātajam budžetam un to pārsniedza. Šis mehānisms 2020. gadā nebūs 

                                                      
16 2018. finanšu gada pārskats, 2.9.–2.11. punkts (OV C 340/02, 8.10.2019.). 

17 ELFLA nav ikgadējā priekšfinansējuma. 
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pieejams, jo neizlietotais ikgadējais priekšfinansējums netiks atgūts un to varēs 
izmantot ar Covid-19 saistītajiem izdevumiem18. 

Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti arī saskaras ar līdzekļu 
apguves problēmām 

2.18. Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti (DPFI) ir līdzeklis finansiālā atbalsta 
sniegšanai no ES budžeta. Saskaņā ar šo shēmu programmas, kurās izmanto ESI fondu 
finansējumu, var izveidot atsevišķus fondus vai līdzdalības fonda apakšfondus. Šie fondi 
sniedz atbalstu galasaņēmējiem. Šis atbalsts var izpausties kā aizdevumi, garantijas un 
dalība pamatkapitālā. Ja DPFI tiek pienācīgi īstenoti, tie var sniegt īpašas priekšrocības 
salīdzinājumā ar dotācijām. Konkrēti, tos var izmantot publisko un privāto līdzekļu 
piesaistei: citiem vārdiem, lai mobilizētu papildu privātos un publiskos līdzekļus nolūkā 
papildināt sākotnējo publisko finansējumu. Arī to kapitāla piešķīrums atjaunojas: 
vienus un tos pašus līdzekļu var atkārtoti izmantot vairākos ciklos19. 

2.19. No 16,9 miljardiem EUR, kas no ESI fondiem piešķirti DPFI 2014.–2020. gada 
DFS ietvaros, 7,0 miljardi EUR līdz 2019. gada sākumam DPFI bija izmaksāti. No šīs 
summas 2,8 miljardi EUR bija izmaksāti galasaņēmējiem. Tādējādi līdz 2019. gada 
sākumam pēc tam, kad pašreizējā DFS bija spēkā piecus gadus, tikai aptuveni 17 % no 
kopējā ESI finansējuma, par kuru uzņemtas saistības, izmantojot DPFI, bija sasnieguši 
savu galasaņēmēju (sk. 2.5. izcēlumu). 

                                                      
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regula (ES) 2020/460, ar kuru groza 

Regulas (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju 
iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu). 

19 Īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā 
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, kopsavilkums un 7. punkts (OV: 
JOC 2016 250 R 0002, 9.7.2016.). 
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2.5. izcēlums 

Saistības un maksājumi attiecībā uz DPFI 

 
Piezīme. Informācija par 2015. gadu kumulatīvi attiecas uz 2014. un 2015. gadu. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumiem “Eiropas strukturālo un investīciju fondu finanšu 
instrumenti” un “Kopsavilkuma dati par panākto progresu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
finanšu instrumentu finansēšanā un īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. pantu” (2015.–2018. g.). 
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2.20. Tāpat kā 2007.–2013. gada DFS laikā Komisijai 2014.–2020. gada DFS laikā 
katru gadu ir jāsagatavo ziņojums par DPFI. Saskaņā ar attiecīgo regulu20 2018. gada 
ziņojums bija jāiesniedz līdz 2019. gada decembrim. Komisija publicēja ziņojumu21 
2020. gada janvārī. Kā minēts mūsu 2017. gada pārskatā22, uzskatām, ka pārrāvums 
starp pārskata perioda beigām un attiecīgo ziņojumu joprojām ir ilgs, un tas mazina 
ziņojumā iekļautās informācijas nozīmi. 

2.21. KNR priekšlikumā23 par 2021.–2027. gada DFS ir atcelts noteikums, ar kuru 
Komisijai prasa ik gadu ziņot par atsevišķiem finanšu instrumentiem. Turklāt vadošajām 
iestādēm ir Komisijai jāsniedz dati par finanšu instrumentiem tikai prioritāšu līmenī. 
Mēs uzskatām, ka iemesli, kuru dēļ 2007.–2013. gada DFS bija prasīti atsevišķi 
ziņojumi, joprojām ir būtiski: “jāsekmē īstenošanas procesa pārredzamība un 
jānodrošina finansēšanas vadības instrumentu īstenošanas atbilstīga uzraudzība”24. Tas 
arī nozīmē, ka jāsamazina laika starpība starp Komisijas gada ziņojuma par atsevišķiem 
finanšu instrumentiem publicēšanu un laikposmu, uz kuru tas attiecas25. 

                                                      
20 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 

46. pantu (OV L 347, 20.12.2013.). 

21 “Eiropas strukturālo un investīciju fondu finanšu instrumenti. Kopsavilkuma dati par 
panākto progresu 2014.–2020. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu finansēšanā 
un īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
46. pantu” (stāvoklis 2018. gada 31. decembrī). 

22 2017. finanšu gada pārskats, 2.35. punkts (OV C357/02, 4.10.2018.). 

23 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma 
un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu 
(COM(2018) 375 final). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1310/2011 (OV L 337, 20.12.2011.). 

25 ERP atzinums Nr. 6/2018 (2019/C 17/01). 
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ES budžets ir pakļauts finanšu riskiem 

ES budžets sedz dažāda veida finanšu operācijas 

2.22. 2019. gada beigās galvenais finanšu risks, kam ES budžets bija pakļauts, ir 
saistīts ar šādiem operāciju veidiem: finanšu operācijas tādu aizdevumu veidā, kurus 
sedz tieši no ES budžeta, un finanšu operācijas, kuras sedz no ES garantiju fonda26. 

2.23. Starp finanšu operācijām, ko sedz tieši no ES budžeta, ir šādas: 

o aizdevumi saskaņā ar Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (EFSM), ar 
kuriem piešķir atbalstu jebkurai eurozonas dalībvalstij nopietnu ekonomikas 
vai finanšu traucējumu gadījumā; 

o maksājumu bilances (MB) aizdevumi dalībvalstīm, kas nav eurozonas 
dalībnieces un kam ir maksājumu bilances grūtības; 

o Euratom aizdevumi dalībvalstīm27. 

2.24. Starp finanšu operācijām, ko sedz garantiju fonds, ir šādas: 

o makrofinansiālās palīdzības (MFP) aizdevumi trešām valstīm, kas piešķirti no 
Garantiju fonda ārējai darbībai (GFEA); 

o Euratom aizdevumi trešām valstīm, kurus nodrošina ar garantijām, kas 
saņemtas no trešām personām un kas papildus paredzētas GFEA; 

o operācijas dalībvalstīs, kuras sedz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 
garantija (pārvalda EIB grupa28); 

                                                      
26 Papildus šīm finanšu operācijām ES budžets izmanto arī finanšu instrumentus. Saskaņā ar 

Finanšu regulas 210. pantu ES finanšu saistības un kopējie maksājumi no ES budžeta, kas 
saistīti ar finanšu instrumentu, nedrīkst pārsniegt “tiem noteiktās attiecīgās budžeta 
saistības”, tādējādi nepieļaujot iespējamās saistības, kas būtu jāsedz no ES budžeta. 

27 Lai finansētu aizdevumu operācijas, Komisija ir pilnvarota aizņemties līdzekļus ES vārdā. 
Aizņēmumu un aizdevumu darbības, kas saistītas ar EFSM un MB aizdevumiem, veic kā 
kompensējošas darbības, t. i., neatmaksātie aizņēmumi atbilst neatmaksātajiem 
aizdevumiem. 

28 EIB grupā ietilpst Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF). 
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o Operācijas trešās valstīs, kuras sedz ārējo aizdevumu pilnvaras (ĀAP) 
garantija (pārvalda EIB); 

o Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) operācijas, kuras sedz 
EFIA garantija (iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas investīcijas 
ārpus ES). 

2.25. Komisija katru gadu ziņo par garantijām, tostarp par kopējo risku un gada 
risku, ko uzņemas ES budžets. “Kopējais risks” ir kopējā nenomaksātā summa (kapitāls 
un procenti) attiecībā uz segtajām operācijām. 2019. gada 31. decembrī šī summa bija 
72,7 miljardi EUR29. “Gada risks” ir maksimālā maksājamo ikgadējo maksājumu summa 
(kapitāls un procenti), kas ES būtu jāmaksā finanšu gadā, ja netiktu atmaksāti visi 
garantēto aizdevumu maksājumi; 2019. gada 31. decembrī šīs summa bija 
4,5 miljardi EUR30. 

2.26. Kopējā riskam pakļautajā summā, kuru paziņoja Komisija, nav iekļautas ar 
ESIF saistītās operācijas. 2019. gada 31. decembrī ES budžeta pakļautība iespējamiem 
turpmākiem maksājumiem saistībā ar ESIF garantiju sasniedza 22 miljardus EUR 
parakstītajās operācijās, no kuriem 17,7 miljardi EUR bija izmaksāti. Šīs izmaksātās 
summas pieskaitīšana Komisijas kopējam riskam ievērojami palielinātu kopējo risku līdz 
90,5 miljardiem EUR (2018. gada 31. decembrī: 90,3 miljardi EUR31 (sk. 2.6. izcēlumu). 

                                                      
29 Lai gan Komisija neiekļauj “kopējā riska” summu, mēs to aplēsām, pamatojoties uz 

summām, kas norādītas dokumentā COM (2019) 484 – “Komisijas ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei par vispārējā budžeta segtām garantijām. Situācija 2018. gada 
31. decembrī”. 

30 Aplēšu pamatā ir COM(2019) 484 – “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei 
par vispārējā budžeta segtām garantijām. Stāvoklis 2018. gada 31. decembrī un 
ES 2019. gada konsolidētajos pārskatos. 

31 Tas ietver 0,3 miljardusEUR (2018. gada 31. decembrī: 0,2 miljardi EUR) saistībā ar ESIF un 
ĀAP, kas ES gada pārskatos izklāstīti kā uzkrājumi vai finanšu saistības. 
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2.6. izcēlums 

ES budžeta kopējā riska sadalījums 2019. gada 31. decembrī 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ES 2019. gada konsolidētajiem pārskatiem un Komisijas 2018. gada 
ziņojumu par vispārējā budžeta segtajām garantijām. 
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ES rīcībā ir dažādi līdzekļi, ar kuriem mazināt budžeta pakļautību riskam 

2.27. ES rīcībā ir vairāki līdzekļi, ar kuriem nodrošināt, ka tā spēs pildīt savas 
juridiskās saistības attiecībā uz aizdevumiem un garantijām. Starp šiem līdzekļiem ir 
garantiju fondi, Komisijas kasē pieejamā nauda, iespēja piešķirt prioritāti juridisko 
saistību apmaksai un iespēja pieprasīt papildu resursus no dalībvalstīm. 

Garantiju fondi 

2.28. Garantiju fondi ir likviditātes rezerve garantijas pieprasījumu maksājumiem 
iespējamas saistību neizpildes gadījumā. Ja pieprasītās summas pārsniedz garantiju 
fondos pieejamās summas, tās jāsedz no ES budžeta. ES budžeta garantijas ir juridiskas 
saistības, ko ES uzņēmusies, lai atbalstītu programmu, uzņemoties budžetā finansiālas 
saistības32. Pašlaik ir triju veidu budžeta garantijas: ESIF garantija, kuru nodrošina 
ESIF garantiju fonds, ĀAP garantija, kuru nodrošina GFEA, un EFIA garantija, kuru 
nodrošina EFIA garantiju fonds (sk. 2.1. tabulu). 

2.29. ESIF garantiju fonds sedz operācijas no ESIF garantijas. Uzkrājumu likme 
(procentuālā daļa no līdzekļiem, kas garantiju fondā rezervējami, lai segtu garantijas 
turpmākos prasījumus) pašlaik ir 35 % (tā tika samazināta no 50 % 2015. gadā)33. 
2019. gadā no garantiju fonda nekādi pieprasījumi netika izmaksāti. 

2.30. GFEA sedz saistības, kas rodas no to aizdevumu saņēmēju saistību neizpildes, 
kurus EIB (ĀAP aizdevumi) vai Komisija (MFP aizdevumi un Euratom aizdevumi trešām 
valstīm) piešķīrusi trešām valstīm. GFEA uzkrājumu likme ir noteikta 9 % apmērā no 
kopējām nenokārtotajām saistībām. Fonds 2019. gadā izmaksāja 55 miljonus EUR, lai 
segtu ĀAP garantijas pieprasījumus. 

                                                      
32 Sk. Finanšu regulas 2. panta 9. punktu. 

33 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2396, ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un 
(ES) 2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa 
pagarināšanu, kā arī minētā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku 
uzlabojumu ieviešanu (OV L 345, 27.12.2017., 34.–52. lpp.). 
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2.31. EFIA garantiju fonds sedz operācijas no EFIA budžeta garantijas, kas ir 
paredzēta, lai mobilizētu privātās investīcijas partnervalstīs Āfrikā un ES kaimiņvalstīs34. 
Mērķa uzkrājumu likme ir noteikta 50 % apmērā no kopējām saistībām. Līdz 2019. gada 
31. decembrim spēkā bija viens EFIA garantijas nolīgums ar kopējo seguma 
ierobežojumu 50 miljonu EUR apmērā. 

2.1. tabula. Budžeta garantijas. Stāvoklis 2019. gada 31. decembrī 

 

Maksimālais 
apjoms 

(miljardi EUR
) 

Mērķa 
uzkrājumu 

likme 

Summa 
garantiju 

fondā 
(miljardi EUR) 

Parakstītā 
summa 

(ES daļa) 

Investīcijas 
mērķis 

ESIF 26 35 % 6,7(*) 22 500 

ĀAP 32,3 9 % 2,6 31,7 – 

EFIA 1,5 50 % 0,6(**) 0 17,5 

(*) ESIF garantiju fonds tiek nodrošināts pakāpeniski, līdz 2022. gadam tam jāsasniedz mērķapjoms 
9,1 miljarda EUR apmērā. 

(**) EFIA garantiju fonds tiek nodrošināts pakāpeniski līdz mērķapjomam 750 miljonu EUR apmērā. 

Piezīme. Lai aprēķinātu maksimālo iespējamo risku ES budžetam attiecībā uz turpmākiem maksājumiem, kas 
saistīti ar budžeta garantijām, iepriekš norādītajam skaitlim jāpieskaita operācijas, kas ir atļautas, bet vēl nav 
parakstītas. 2019. gada 31. decembrī šī summa bija 10,4 miljardi EUR. 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES konsolidētajiem pārskatiem, Komisijas ziņojumu par vispārējā budžeta segtajām 
garantijām un Komisijas ziņojumu par ESIF garantiju fonda pārvaldību. 

Naudas rezerves 

2.32. Komisija var arī izmantot savas naudas rezerves, lai segtu maksājamās 
summas tad, ja debitori nav laikus atmaksājuši savas saistības. Komisijas kasē pieejamā 
skaidras naudas summa katru gadu atšķiras. 2019. gada beigās pieejamā skaidrās 
naudas summa bija 15,6 miljardi EUR (2010.–2019. gada periodā gada beigās pieejamā 
skaidrās naudas summa svārstījās no aptuveni 2 miljardiem EUR līdz 
25 miljardiem EUR). 

                                                      
34 Regula (ES) 2017/1601, ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA 

garantiju un EFIA garantiju fondu. 
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Prioritāšu noteikšana un papildu resursu pieprasīšana 

2.33. Ja summas, kas vajadzīgas, lai segtu šādas atmaksas vajadzības, pārsniedz 
Komisijas kases kontā pieejamos līdzekļus, Komisija var izmantot pieejamos ES budžeta 
resursus un piešķirt prioritāti juridisko saistību apmaksai salīdzinājumā ar citiem 
neobligātiem izdevumiem (piemēram, ESI fondu maksājumi dalībvalstīm). Ja arī tas 
izrādās nepietiekami, Komisija var pieprasīt papildu resursus no dalībvalstīm, lai 
izpildītu savas juridiskās saistības, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus, lielākais, līdz 
1,20 % no ES NKI35. 

Atkārtoti jānovērtē ES budžeta riski nākotnē 

2.34. Finanšu regulas 210. panta 3. punktā noteikts, ka iespējamās saistības, kas 
izriet no budžeta garantijām vai finanšu palīdzības, ko sedz no budžeta, var uzskatīt par 
ilgtspējīgām, ja to prognozētā daudzgadu attīstība ir saderīga ar ierobežojumiem, kas 
noteikti regulā, ar ko nosaka DFS, un gada maksājumu apropriāciju maksimālo apjomu. 
Pamatojoties uz to, līdzekļus, kas pieejami, lai novērstu risku, kas saistīts ar ES budžetu 
2019. gada 31. decembrī, var uzskatīt par ilgtspējīgiem (sk. 2.22.–2.33). punktu). Tomēr 
Covid-19 krīze var novest pie esošo un nesen pieņemto instrumentu pastiprinātas 
izmantošanas, lai mazinātu gaidāmo ekonomikas lejupslīdi. Tas arī rada risku, ka var 
tikt negatīvi ietekmētas pašreizējo aizdevumu un budžeta garantiju galasaņēmēju 
atmaksāšanas spējas. Tas ietekmēs summas un mehānismus, kas pieejami, lai mazinātu 
nākotnes risku, tostarp uzkrājumu likmes. 

ES budžets un EIB grupa ir cieši saistīti 

EIB grupa palīdz sasniegt ES mērķus 

2.35. EIB grupa palīdz sasniegt ES mērķus, apvienojot operācijas, ko finansē vai 
atbalsta no ES budžeta līdzekļiem, un EIB grupas pašu resursus. Pēdējo DFS laikā līdz ar 
finanšu instrumentu plašāku izmantošanu EIB grupas loma ES politikas atbalstīšanā ir 
ievērojami pieaugusi. 

                                                      
35 Sk. 14. pantu Padomes Regulā Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu 

pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases 
vajadzības. 
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2.36. EIB grupas mērķi ir ļoti saskaņoti ar ES mērķiem. Kopš 2011. gada EIB ir 
noteikusi sev mērķi, ka 30 % no tās katru gadu parakstītajiem projektiem būtu jāveicina 
ekonomiskā un sociālā kohēzija un konverģence. Nozīmīga EIB grupas operāciju daļa ir 
veltīta arī rīcībai klimata jomā un vides ilgtspējai. Nesen EIB paziņoja, ka tās ar klimatu 
saistīto projektu mērķa īpatsvars tiks divkāršots no 25 % pašlaik līdz 50 % līdz 
2025. gadam36. 

Ievērojamu daļu EIB operāciju nodrošina no ES budžeta 

2.37. EIB grupa palīdz īstenot ES mērķus, izmantojot dažādus instrumentus 
(sk. 2.7. izcēlumu). 

2.7. izcēlums 

Sadarbība starp ES budžetu un EIB grupu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada ziņojumu par ES finanšu arhitektūru. 

                                                      
36 Sk. EIB grupas 2020. gada darbības plānu. 
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2.38. Lai gan daļu no EIB grupas finanšu darbībām veic, izmantojot tikai EIB grupas 
pašu resursus un tai pašai uzņemoties risku, ievērojamu daļu īsteno, izmantojot 
līdzekļus, ko trešās personas, tostarp Komisija, darījušas pieejamus ar “pilnvaru” 
starpniecību. Pilnvaras ir partnerības, ko EIB grupa noslēdz ar trešo personu, lai 
sasniegtu kopīgus mērķus. To pamatā ir trešās personas apsolīts finansiāls atbalsts. 

2.39. Pēdējo 15 gadu laikā EIB ir strauji palielinājusi un dažādojusi šo pilnvaru 
sistēmu. EIF arī īsteno līdzekļus, izmantojot ES pilnvaras. Tā kā EIB pilnvaru apjoms ir 
lielāks, mūsu analīzē galvenā uzmanība ir pievērsta EIB. Līdz 2019. gada beigām 
aptuveni viena trešdaļa no EIB aizdošanas darbībām un vairāk nekā trīs ceturtdaļas no 
tās konsultatīvajām darbībām tika veiktas saskaņā ar pilnvarām, un bija spēkā aptuveni 
50 pilnvaras. Lielākā daļa šo pilnvaru ir noslēgtas kā nolīgumi ar Komisiju. 

2.8. izcēlums 

EIB pilnvaru darbības attīstība no 2003. gada līdz 2019. gadam 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EIB ziņojumu “EIB pilnvaru darbības novērtējums”, 2019. gada 
decembris. 
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2.40. 2.9. izcēlumā atspoguļots EIB ikgadējo aizdevumu darbības sadalījumu starp
finansēšanu ar pilnvaru un bez pilnvaras. 

2.9. izcēlums 

EIB finansēšanas darbības ar pilnvaru salīdzinājumā ar citu 
finansēšanu bez pilnvaras. Pārskats par gadiem 

Piezīme. Diagrammā parādīti faktiskie skaitļi par 2017., 2018. un 2019. gadu un prognozētie skaitļi 
par 2020. gadu. 

Avots: ERP, pamatojoties uz EIB datiem. 
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EIB grupai arī turpmāk būs svarīga loma 

2.41.  EIB lielākās pilnvaras ir tās, ko nodrošina ESIF garantija (maksimālais 
apjoms – 26 miljardi EUR) un ĀAP garantija (maksimālais apjoms – 32,3 miljardi EUR). 
Īpašajā ziņojumā par ESIF37 mēs secinājām, ka ESIF bija palīdzējis EIB nodrošināt vairāk 
augstāka riska finansējuma investīcijām un bija piesaistījis papildu publiskās un privātās 
investīcijas. Tomēr mēs arī konstatējām, ka daļa ESIF atbalsta ir aizstājusi citu EIB un 
ES finansējumu, daļa ESIF finansējuma bija izmantota projektiem, kuros varēja 
izmantot citus publiskā vai privātā finansējuma avotus, aplēses par ESIF papildu 
piesaistītajām investīcijām dažkārt ir bijušas pārvērtētas un lielākā daļa investīciju bija 
veiktas dažās lielākajās ES-15 dalībvalstīs, kurās ir labi izveidotas valsts attīstību 
veicinošas bankas. Komisijas 2019. gada ĀAP novērtējumā38 Komisija norādīja uz 
vairākiem trūkumiem. Starp tiem bija nepilnības EIB informācijas apmaiņā un grūtības 
novērtēt ES intervences faktiskos rezultātus un ietekmi. Saskaņā ar to pašu 
novērtējuma ziņojumu Komisija ir sākusi arī 19. panta procedūras vispārēju 
pārskatīšanu39, lai uzlabotu pārraudzību attiecībā uz EIB operāciju, tostarp ārpus 
Eiropas Savienības īstenoto operāciju, saskaņošanu ar ES politikas prioritātēm. 

                                                      
37 Īpašais ziņojums Nr. 3/2019 “Eiropas Stratēģisko investīciju fonds: jārīkojas, lai 

ESIF darbotos pilnīgi sekmīgi”. 

38 Novērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu 
Nr. 466/334/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz 
zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus 
Savienības (SWD(2019) 334 final, 13.9.2019.). 

39 Saskaņā ar EIB statūtu 19. pantu Komisijas atzinums ir jāsaņem par visām EIB operācijām, ko 
finansē no pašu resursiem, pirms tās iesniedz EIB Direktoru padomei apstiprināšanai. 
Komisijas uzdevums ir sniegt atzinumu par ierosināto investīciju atbilstību attiecīgajiem 
ES tiesību aktiem un politikai. Tādi aspekti kā projekta rentabilitāte un finanšu risks 
neietilpst 19. panta procedūras piemērošanas jomā un ir tikai un vienīgi EIB kompetencē. 
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2.42. Nākamajos desmit gados Komisija ir apņēmusies mobilizēt investīcijas vismaz 
triljona EUR apmērā, lai atbalstītu ilgtspējīgu, taisnīgu un videi draudzīgu pāreju40. 
Programma InvestEU41 būs šā plāna galvenais instruments. EIB grupa palīdzēs sasniegt 
šo investīciju mērķi ar programmu InvestEU, tostarp īpašo taisnīgas pārkārtošanās 
shēmu, un saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma publiskā sektora aizdevumu 
mehānismu42. Paredzams, ka EIB grupas iemaksa Komisijas Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānā sasniegs aptuveni 250 miljardus EUR investīcijās, kas mobilizētas 
saskaņā ar ES pilnvarām43. 

2.43. EIB grupa arī palīdzēs ES reaģēt uz Covid-19 pandēmiju. Pēc Eurogrupas 
2020. gada 9. aprīļa ieteikuma44 EIB grupa veido Eiropas garantiju fondu 
25 miljardu EUR apmērā, galveno uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) visā Eiropas Savienībā. EIB grupa iepriekš ir paziņojusi par 
pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai mobilizētu līdz pat 40 miljardiem EUR negatīvi 
ietekmēto MVU īstermiņa finansējuma vajadzību finansēšanai, kas ietver atbalstu līdz 
pat 8 miljardu EUR apmērā finansējumam, kurš sniegts ar EIF starpniecību un kuru 
atbalsta ES garantija 1 miljarda EUR apmērā, kas novirzīta ESIF ietvaros, lai mudinātu 
finanšu starpniekus nodrošināt likviditāti MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, 
un 5 miljardu EUR apmērā, kas pieejami ieguldījumiem veselības aprūpes nozarē. Ar 
ES finansējumu, tostarp ES garantijām, EIB ir arī paziņojusi, ka turpmākajos mēnešos tā 
sniegs līdz pat 5,2 miljardiem EUR partneriem ārpus ES. 

                                                      
40 Komisijas paziņojums “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns. Eiropas zaļā kursa investīciju 

plāns” (COM(2020) 21). 

41 Komisijas “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido programmu 
InvestEU” (COM(2018) 439). 

42 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās 
fondu” (COM(2020) 22). 

43 Attiecībā uz programmas InvestEU un Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma budžeta 
aspektiem joprojām ir jāpanāk vispārēja vienošanās par nākamo DFS. 

44 Sk. Eurogrupas 2020. gada 17. aprīļa kopsavilkuma vēstuli. 
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Mūsu revīzijas pilnvaras attiecas tikai uz daļu no EIB operācijām 

2.44. Pašlaik liela daļa EIB operāciju, kas netiek finansētas vai garantētas no 
ES budžeta, neietilpst mūsu revīzijas pilnvarās. Ņemot vērā šo operāciju būtisko 
ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā, kā arī to, ka EIB arvien vairāk tiek izmantota 
ES budžeta izpildei, mēs uzskatām, ka būtu lietderīgi, ja tiktu veikta neatkarīga ārēja 
pārbaude par šo operāciju pareizību un sniegumu. ERP veic revīzijas saistībā ar 
EIB operācijām, pamatojoties uz trīspusējo nolīgumu starp Komisiju, ERP un EIB. Tas 
attiecas uz aizdevumu operācijām saskaņā ar pilnvarām, ko Eiropas Savienība piešķīrusi 
Bankai, un operācijām, ko pārvalda Banka un kas ir paredzētas un garantētas Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā45. Šā nolīguma darbības termiņš beigsies 2020. gadā, un 
notiek sarunas par jaunu nolīgumu. 

2.45. 2020. gadā Eiropas Parlaments atkārtoja aicinājumu “Eiropas Revīzijas palātai 
piešķirt pilnvaras revidēt visas EIB operācijas, tostarp novērtēt tās investīciju centienu 
rentabilitāti un projektu papildināmību, kā arī publiskot šīs revīzijas”. Tas arī aicināja 
Revīzijas palātu “izstrādāt ieteikumus par EIB ārējo aizdevumu darbību rezultātiem”46. 

  

                                                      
45 Trīspusējs nolīgums starp Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Investīciju 

banku, 2016. gads. 

46 Eiropas Parlamenta 2020. gada 10. jūlija rezolūcija par 2019. gada ziņojumu par Eiropas 
Investīciju bankas finansiālajām darbībām (2019/2126(INI)) un Ziņojums par Eiropas 
Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija 
un izpildaģentūras (2019/2055(DEC)). 
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Secinājumi un ieteikumi 

Secinājumi 

2.46. Galīgajā budžetā pieejamās saistību un maksājumu apropriācijas 2019. gadā 
ir izmantotas gandrīz pilnībā. Pēdējo četru gadu laikā maksājumi bija ievērojami mazāki 
par DFS maksimālajiem apjomiem, un nākotnē tas radīs lielākas maksājumu vajadzības 
(sk. 2.2.–2.6. punktu). 

2.47. 2019. gada beigās neizpildītās saistības sasniedza visu laiku augstāko līmeni. 
Mēs esam apzinājuši divus galvenos šā palielinājuma iemeslus: saistību apropriācijas 
regulāri pārsniedz maksājumu apropriācijas, un maksājumu apropriācijas ir jāatliek uz 
nākamo DFS (sk. 2.7.–2.9. punktu). 

2.48. Lai gan ESI fondu īstenošanas temps ir paātrinājies, kopējais līdzekļu apguves 
līmenis joprojām ir zemāks nekā iepriekšējās DFS attiecīgajā gadā. Covid-19 krīzes dēļ 
pārskatītajiem ESI fondu īstenošanas noteikumiem būtu vēl vairāk jāpalielina 
īstenošanas temps. Šīs izmaiņas var radīt spiedienu uz maksājumu apropriācijām, kas 
pieejamas, sākot no 2020. gada (sk. 2.14.–2.17. punktu). 

2.49. Tikai 17 % no DPFI līdzekļiem, par kuriem bija uzņemtas saistības, bija 
sasnieguši savu galasaņēmēju līdz pašreizējās DFS piektajam gadam. Komisijas 
ziņošanai par DPFI ir mazāka nozīme, jo tās gada ziņojums par DPFI tiek publicēts pārāk 
vēlu. Daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam Komisija vairs nesagatavos gada 
ziņojumu atsevišķu DPFI līmenī (sk. 2.18.–2.21. punktu). 

2.50. 2019. gada beigās ES rīcībā bija dažādi instrumenti, ar kuriem novērst 
ES budžeta pakļaušanu finanšu riskiem, kuri izriet no aizdevumiem un budžeta 
garantijām. Tomēr, ņemot vērā Covid-19 krīzes ietekmi, būs atkārtoti jāizvērtē summas 
un mehānismi, kas pieejami risku mazināšanai nākotnē, tostarp jāpārskata 
nodrošinājuma likmes. Tāpēc ir svarīgi gūt pilnīgu priekšstatu par “kopējo risku”, kam ir 
pakļauts ES budžets, tostarp par risku, ko rada budžeta garantijas, piemēram, ESIF 
(sk. 2.22.–2.34. punktu). 
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2.51. EIB grupa ir svarīgs partneris ES budžeta īstenošanā un ES mērķu sasniegšanā, 
un tās loma arī nākamajā DFS būs nozīmīga. Lielu daļu savu operāciju tā veic, 
izmantojot pilnvaras, no kurām lielākā daļa ir nolīgumi, kas noslēgti ar Komisiju. 
Saskaņā ar savām revīzijas pilnvarām mēs varam pārbaudīt tikai tās EIB operācijas, 
kuras finansē vai garantē no ES budžeta. Mūsu īpašajos ziņojumos ir apzinātas 
problēmas un ierosināti uzlabojumi saistībā ar šādu operāciju izpildi. Tāpēc mēs 
uzskatām, ka būtu lietderīgi, ja tā EIB operāciju daļa, kas netiek garantēta no 
ES budžeta, tiktu pakļauta neatkarīgai ārējai to pareizības un snieguma pārbaudei 
(sk. 2.35.–2.45. punktu). 

Ieteikumi 

2.52. Mūsu ieteikumi Komisijai ir minēti turpmāk. 

2.1. ieteikums 

Cieši sekot maksājumu vajadzībām un rīkoties savu institucionālo pilnvaru ietvaros, lai 
nodrošinātu maksājumu apropriāciju pieejamību, ņemot vērā nepietiekamu 
maksājumu apropriāciju risku un ārkārtas vajadzības, kas izriet no Covid-
19 pandēmijas. 

Termiņš: no 2020. gada. 

2.2. ieteikums 

Nākamajā DFS turpināt sagatavot gada ziņojumu par DPFI, tostarp atsevišķu finanšu 
instrumentu līmenī. 

Termiņš: katru gadu, sākot ar 2021. gada ziņojumu. 
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2.3. ieteikums 

Gada pārskatā par garantijām, ko sedz no ES vispārējā budžeta, sniegt pilnīgu 
priekšstatu par ES budžeta pakļautību riskam, tostarp par riskam, ko rada 
ESIF garantija, kā arī visas attiecīgās turpmākās finanšu operācijas. 

Termiņš: katru gadu, sākot no 2021. gada.  

2.4. ieteikums 

Saistībā ar Covid-19 krīzi atkārtoti novērtēt, vai esošie mehānismi, ar kuriem mazināt 
ES budžeta pakļautību riskam, ir pietiekami un piemēroti, un pārskatīt mērķa 
nodrošinājuma likmes garantiju fondiem, kas sedz no ES budžeta piešķirtās garantijas. 

Termiņš: no 2020. gada. 

2.53.  Mēs iesakām Eiropas Parlamentam un Padomei rīkoties turpmāk minētajā 
veidā: 

2.5. ieteikums 

aicināt EIB, lai tā dod atļauju Palātai revidēt tās finansēšanas darbības pareizību, kā arī 
snieguma aspektus, uz kuriem neattiecas konkrētas ES pilnvaras. 

Termiņš: no 2021. gada. 
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Pielikumi 

2.1. pielikums. — Līdzekļu apguve pa dalībvalstīm 2019. gada beigās 
salīdzinājumā ar 2012. gadu 

 

Kopējie maksājumi, 
kas veikti 2014.–

2019. gadā 
miljoni EUR 

Apguves līmenis 
2019. gada beigās 

Apguves līmenis 
2012. gada beigās 

Beļģija 1 120 39,7 % 49,1 % 

Bulgārija 3 648 36,6 % 36,2 % 

Čehija 9 651 40,4 % 37,9 % 

Dānija 622 40,1 % 45,3 % 

Vācija 11 518 41,1 % 54,1 % 

Igaunija 2 164 48,8 % 61,3 % 

Īrija 2 050 60,6 % 60,3 % 

Grieķija 9 266 42,8 % 49,2 % 

Spānija 13 291 32,8 % 51,7 % 

Francija 12 566 44,8 % 43,3 % 

Horvātija 3 231 30,0 %  

Itālija 13 885 30,7 % 30,7 % 

Kipra 443 48,1 % 44,3 % 

Latvija 2 509 44,2 % 52,2 % 

Lietuva 3 481 40,9 % 62,9 % 

Luksemburga 82 57,0 % 51,8 % 

Ungārija 10 737 42,8 % 44,2 % 

Malta 288 34,6 % 37,2 % 

Nīderlande 742 38,0 % 45,6 % 

Austrija 2 790 56,5 % 52,2 % 

Polija 36 200 41,8 % 52,3 % 

Portugāle 12 231 47,0 % 59,2 % 
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Kopējie maksājumi, 
kas veikti 2014.–

2019. gadā 
miljoni EUR 

Apguves līmenis 
2019. gada beigās 

Apguves līmenis 
2012. gada beigās 

Rumānija 11 163 35,6 % 22,4 % 

Slovēnija 1 569 39,7 % 50,3 % 

Slovākija 5 079 33,4 % 41,0 % 

Somija 2 506 66,2 % 54,7 % 

Zviedrija 1 694 46,6 % 53,3 % 

Apvienotā Karaliste 6 886 42,0 % 50,9 % 

Pārrobežu sadarbība 2 767 29,4 % 40,1 % 

Vidēji ES 184 179 39,6 % 46,4 % 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju. 
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2.2. pielikums. — EIB grupas pārvaldītie finanšu instrumenti saskaņā 
ar ES pilnvarām 2019. gada beigās (miljoni EUR)  

Finanšu instruments Pārvalda Pieejamais 
finansējums 

Kopējie maksājumi 
no ES budžeta līdz 
2019. gada beigām 

Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (EISI) – 
parāda instrumenti 

EIB 2 536(*) 697 

Energoefektivitātes privātā 
finansējuma instruments (PF4EE) EIB 105 48 

Dabas kapitāla finansēšanas 
mehānisms (DKFM) EIB 60 13 

InnovFin parāds – “Apvārsnis 
2020” aizdevumu mehānisms 
pētniecībai un inovācijai 

EIB 1 686 1 275 

Riska dalīšanas finanšu 
mehānisms (RDFM) EIB 961 961 

Izmēģinājuma garantiju 
mehānisms pētniecības un 
inovācijas virzītiem MVU un 
maziem vidējas kapitalizācijas 
uzņēmumiem – RDI 

EIF 270 270 

EaSI virziens “Mikrofinansēšana 
un sociālā uzņēmējdarbība” 
(EaSI) 

EIF 110 84 

EaSI ieguldījumi spēju veidošanā EIF 26 23 

Eiropas progresa 
mikrofinansēšanas garantiju 
instruments (EPMF – G) 

EIF 25 24 

Eiropas Progresa 
mikrofinansēšanas fonds (EPMF – 
FCP-FIS) 

EIF 80 80 

Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas apakšfonds (EaSI FIS) EIF 67 25 

Studentu aizdevumu garantiju 
mehānisms (Erasmus +) – SLGF EIF 50 22 

COSME Aizdevumu garantiju 
mehānisms — (COSME-LGF) EIF 1 161 563 

COSME Kapitāla instruments 
izaugsmei — (COSME-EFG) EIF 394 94 

InnovFin SMEG – aizdevumi 
pētniecībai un inovācijai MVU un 
maziem vidējas kapitalizācijas 

EIF 1 389 1 101 
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Finanšu instruments Pārvalda Pieejamais 
finansējums 

Kopējie maksājumi 
no ES budžeta līdz 
2019. gada beigām 

uzņēmumiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros 

InnovFin kapitāla mehānisms – 
kapitāla mehānisms pētniecībai 
un inovācijai pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros 

EIF 785 534 

MVU iniciatīva (COSME un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” ieguldījums) 

EIF 32 21 

Kultūras un radošo nozaru 
garantiju mehānisms (CCS-GF) EIF 122 42 

KIP MVU garantiju mehānisms 
(MVUG 07) EIF 532 451 

Straujas izaugsmes un inovatīvu 
MVU mehānisms KIP ietvaros 
(GIF) 

EIF 561 538 

Garantijas mehānisms 
Rietumbalkānu valstīs (EDIF I) EIF 22 22 

Garantijas mehānisms 
Rietumbalkānu valstīs (EDIF II) EIF 48 19 

Uzņēmumu paplašināšanas 
fonds – EDIF Rietumbalkānu 
valstīs 

EIF 11 11 

Uzņēmumu inovācijas fonds – 
ENIF Rietumbalkānu valstīs EIF 21 21 

Vides izaugsmes fonds (GGF) EIF 59 20 

Eiropas Fonds 
Dienvidaustrumeiropai (EFSE) 
Rietumbalkānu valstīs 

EIF 88 0 

Pasaules Energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas fonds 
(GEEREF) 

EIF 81 80 

Atbalsts FEMIP mehānismam EIB 224 224 

Kopā  11 506 7 263 

(*) Šī summa atbilst maksimālajam ieguldījumam no ES budžeta EISI finanšu instrumentos. 2019. gada 
31. decembrī ES ieguldījums šajā finanšu instrumentā bija 755 miljoni EUR. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sagatavoto 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (darba 
dokuments, X daļa). 
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3. nodaļa 

Ieņēmumi 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 3.1.–3.5. 
Īss apraksts 3.2.–3.3. 

Revīzijas tvērums un pieeja 3.4.–3.5. 

Darījumu pareizība 3.6. 

Iekšējās kontroles sistēmu elementu pārbaude 3.7.–3.21. 
Dalībvalstu īstenotajā TPR iekasēšanā ir pastāvīgas 
nepilnības 3.8.–3.10. 

Nozīmīgas nepilnības dalībvalstu kontroles mehānismos, ar 
ko mazina muitas iztrūkumu, kam nepieciešama ES rīcība 3.11.–3.15. 

PVN atrunu un TPR neatrisināto jautājumu atrisināšana 
aizņem daudz laika 3.16.–3.18. 

NKI daudzgadu pārbaudes ir pabeigtas, bet globalizācijas 
ietekme joprojām nav pilnībā novērtēta 3.19.–3.21. 

Gada darbības pārskati 3.22.–3.23. 

Secinājums un ieteikumi 3.24.–3.26. 
Secinājums 3.24. 

Ieteikumi 3.25.–3.26. 

Pielikumi 
3.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 

3.2. pielikums. Galvenie muitas riski un muitas kontroles 
veidi 

3.3. pielikums. Spēkā esošo NKI atrunu, PVN atrunu un 
TPR neatrisināto jautājumu skaits katrā dalībvalstī 
2019. gada 31. decembrī 

3.4. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu īstenošanas pārbaude 
ieņēmumu jomā  
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Ievads 
3.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi par ieņēmumiem, kuros ietilpst pašu 
resursi un citi ieņēmumi. Ieņēmumu sadalījums 2019. gadā ir atspoguļots 
3.1. izcēlumā. 

3.1. izcēlums 

Ieņēmumu sadalījums 2019. gadā(*) 

 
Kopējie ieņēmumi 2019. gadā(**): 163,9 miljardi EUR 

(*) Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 9. punktu).  

(**) Šī summa attiecas uz ES budžeta faktiskajiem ieņēmumiem. Finanšu darbības rezultātu pārskatā 
uzrādītā summa 160,3 miljardi EUR ir aprēķināta saskaņā ar uzkrājumu grāmatvedības sistēmu. 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

No nacionālā 
kopienākuma iegūtie 
pašu resursi
105,5 (64 %)

Tradicionālie pašu 
resursi
21,4 (13 %)

Pašu resursi no 
pievienotās vērtības 
nodokļa
17,8 (11 %)

Iemaksas un atmaksājumi 
saistībā ar ES nolīgumiem un 
programmām
12,6 (8 %)

Procenti par 
novēlotiem 
maksājumiem un 
naudas sodi
2,6 (2 %)

Pārējie ieņēmumi
4,0 (2 %)

163,9
miljardi EUR

(miljardi EUR)
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Īss apraksts 

3.2. Ieņēmumu lielāko daļu (88 %) veido pašu resursi, un tos iedala trīs kategorijās: 

a) no nacionālā kopienākuma (NKI) iegūtie pašu resursi veido 64 % no 
ES ieņēmumiem, un tie līdzsvaro ES budžetu pēc tam, kad ir aprēķināti ieņēmumi 
no visiem citiem avotiem. Katras dalībvalsts iemaksas ir proporcionālas to 
nacionālajam kopienākumam1; 

b) tradicionālie pašu resursi (TPR) veido 13 % ES ieņēmumu. Tie ietver dalībvalstu 
iekasētos ievedmuitas nodokļus. ES budžetā ieskaita 80 % no kopsummas, 
atlikušos 20 % dalībvalstis patur iekasēšanas izmaksu segšanai; 

c) pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ES ieņēmumos sniedz 11 %. 
Iemaksas šajā pašu resursu sadaļā aprēķina, piemērojot vienotu likmi2 dalībvalstu 
saskaņotajai PVN novērtējuma bāzei. 

3.3. Ieņēmumos ietilpst arī summas, kas iegūtas no citiem avotiem. Nozīmīgākā šo 
ieņēmumu avotu daļa ir iemaksas un atmaksājumi saistībā ar ES nolīgumiem un 
programmām (8 % no ES ieņēmumiem), piemēram, ieņēmumi saistībā ar ELGF un 
ELFLA un trešo valstu dalība pētniecības programmās. 

                                                      
1 Sākotnējās iemaksas aprēķina, pamatojoties uz NKI prognozi. Starpību starp prognozēto un 

galīgo NKI koriģē turpmākajos gados, un šī starpība ietekmē pašu resursu sadalījumu starp 
dalībvalstīm, nevis kopējo iekasēto summu. 

2 Samazināta PVN resursu piesaistīšanas likme 0,15 % apmērā attiecas uz Vāciju, Nīderlandi 
un Zviedriju, bet pārējām dalībvalstīm tā ir 0,3 %. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 

3.4. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, mēs esam 
novērtējuši galvenās atlasītās sistēmas, šo darbu papildinot ar darījumu pārbaudēm, un 
tādējādi esam guvuši pārliecību revīzijas atzinuma pamatošanai attiecībā uz 
ieņēmumiem. Mūsu mērķis bija veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās ticamības 
deklarācijas sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā. Attiecībā uz 2019. gadu mēs 
pārbaudījām: 

a) Komisijas izdotu 55 iekasēšanas rīkojumu3 izlasi, kura ir veidota tā, lai būtu 
reprezentatīva visā ieņēmumu avotu klāstā; 

b) Komisijas sistēmas, ar kurām 

i) nodrošina, ka dalībvalstu NKI un PVN dati veido atbilstošu pamatu pašu 
resursu iemaksu aprēķinam un iekasēšanai4, 

ii) pārvalda tradicionālos pašu resursus un nodrošina, ka dalībvalstīs ir 
izveidotas efektīvas sistēmas, lai iekasētu, paziņotu un darītu pieejamas 
pareizas TPR summas, 

iii) pārvalda naudas sodus un sankcijas, 

iv) aprēķina summas, kuras izriet no korekcijas mehānismiem; 

c) TPR grāmatvedības sistēmas trīs dalībvalstīs (Beļģijā, Vācijā un Polijā)5 un 

d) Budžeta ĢD un Eurostat gada darbības pārskatos iekļautās informācijas par 
pareizību ticamību. 

                                                      
3 Iekasēšanas rīkojums ir dokuments, kurā Komisija reģistrē summas, kas tai pienākas. 

4 Revīzijas sākumpunkts bija dalībvalstu sagatavotā saskaņotā PVN bāze un NKI dati, par 
kuriem bija panākta vienošanās. Mēs tieši nepārbaudījām statistiku un datus, kurus sniedza 
Komisija un dalībvalstis. 

5 Šīs trīs dalībvalstis tika atlasītas, ņemot vērā to tradicionālo pašu resursu iemaksu apmēru 
un mūsu veikto riska novērtējumu. 
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3.5. Pastāv risks, ka importētāji muitas nodokļus valsts muitas iestādēm vai nu 
nedeklarē, vai deklarē nepareizi. “Muitas iztrūkums”6, t. i., nesamaksātās summas, kas 
nav iekļautas dalībvalstu TPR uzskaites sistēmās, neietilpst mūsu revīzijas atzinuma par 
ieņēmumiem tvērumā. Tomēr, tā kā muitas iztrūkums var ietekmēt dalībvalstu 
noteiktās nodokļu summas, šogad mēs novērtējām ES rīcību, kas veikta, lai samazinātu 
šo iztrūkumu un mazinātu risku, ka TPR nav pilnīgi. Šajā nolūkā mēs 

a) izskatījām rezultātus, kas gūti Komisijas veiktajās TPR pārbaudēs attiecībā uz visu 
dalībvalstu muitas kontroles stratēģijām, kas pieņemtas, lai novērstu risku, ka 
imports tiek novērtēts par zemu, un  

b) pārbaudījām, vai joprojām pastāv ierobežojumi dalībvalstu procedūrās riskantāko 
importētāju noteikšanai un atlasei pēcizlaišanas revīzijām7, kā norādīts mūsu 
2013. gada un 2014. gada pārskatos8. Riskantākie importētāji ir tie, kuriem 
pārkāpuma iespējamība kopā ar šāda pārkāpuma ietekmes līmeni ir vislielākā9. 

  

                                                      
6 Starpība starp teorētisko ievedmuitas nodokļu līmeni, kas jāiekasē par ekonomiku kopumā, 

un faktiskajiem iekasētajiem ievedmuitas nodokļiem. 

7 Pēcizlaišanas revīzija ietver ekonomikas dalībnieka uzņēmējdarbības, procesu, sistēmu un 
iekšējās kontroles mehānismu plašu pārbaudi, kā arī izvērstu novērtējumu, ko veic, 
izmantojot īpašas pārbaudes. 

8 Sk. mūsu 2013. gada pārskata 2.13. un 2.14. punktu un 2014. gada pārskata 4.18.–
4.20. punktu. 

9 Sk. 5. panta 7. punktu Savienības Muitas kodeksā (Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013 (pārstrādāta versija), OV L 269, 10.10.2013., 
1. lpp.). 
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Darījumu pareizība 
3.6. Šajā iedaļā ir izklāstīti mūsu apsvērumi par darījumu pareizību. Secinājumus par 
ES pārskatiem pakārtoto ieņēmumu darījumu pareizību esam formulējuši, balstoties uz 
mūsu novērtējumu par Komisijas sistēmām, ar kuru palīdzību aprēķina un iekasē 
ieņēmumus10, un uz 55 iekasēšanas rīkojumu izlases pārbaudi; no šiem rīkojumiem 
nevienā nebija skaitļos izsakāmu kļūdu. Apskats par darījumu pārbaudes rezultātiem ir 
sniegts 3.1. pielikumā. 

  

                                                      
10 Sk. 1.1. pielikuma 9. punktu. 
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Iekšējās kontroles sistēmu elementu 
pārbaude 
3.7. Apsvērumi par pārbaudītajām sistēmām neietekmē mūsu kopējo nemodificēto 
atzinumu par ES ieņēmumu pareizību (sk. 1. nodaļu). Tomēr tie norāda uz pastāvīgām 
nepilnībām atsevišķās pašu resursu kategorijās, tostarp attiecas uz ES rīcību, ar ko 
mazina muitas iztrūkumu un risku, ka TPR nav pilnīgi. 

Dalībvalstu īstenotajā TPR iekasēšanā ir pastāvīgas nepilnības 

3.8. Mēs apmeklējām trīs dalībvalstis (Beļģiju, Vāciju un Poliju), lai pārbaudītu, kā 
tās sagatavo pārskatus par iekasētajiem un vēl neiekasētajiem nodokļiem11, kā arī 
procedūras to TPR iekasēšanai, kas jāiemaksā ES budžetā (sk. 3.1. attēlu). 

                                                      
11 Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un 

procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par 
pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (OV L 168, 7.6.2014., 39. lpp.), 6. panta 3. un 
4. punkts, un Komisijas 2018. gada 8. februāra Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2018/194, 
ar ko izveido kontu pārskatu veidlapas pašu resursu prasījumiem un veidlapu ziņojumiem 
par neatgūstamām summām, kas atbilst pašu resursu prasījumiem saskaņā ar Padomes 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (OV L 36, 9.2.2018., 20. lpp). 
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3.1. attēls. Nodokļu (iekasēto un vēl neiekasēto) pārskatu sagatavošanas 
process un to iekļaušana ES pārskatos un budžetā 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz pašreizējiem ES tiesību aktiem un noteikumiem. 

Ticamības deklarācijas tvērumā 

Dalībvalstis
Nosaka, iegrāmato kontos un iekasē muitas 

nodokļus
Atskaitās Komisijai 

Ekonomikas dalībnieki
Iesniedz importa deklarācijas valsts muitas iestādēm

Maksā prasītos nodokļus
Importē preces ES tirgū

Ikmēneša pārskats
par iekasētajiem nodokļiem

Ceturkšņa pārskats
par vēl neiekasētajiem 

nodokļiem

Dalībvalstis
Iemaksā 80 % no iekasētajiem nodokļiem 

ES budžetā

Dalībvalstis
Veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

parādu atgūšanu
Pārvalda vēl neiekasētos nodokļus

ES konti
Iegrāmatoti kontos kā saņemamie 

ieņēmumi (debitoru parādi)

ES konti un budžets
Iegrāmatoti kontos kā saņemtie 

ieņēmumi
Ieguldīti ES gada budžetā 
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3.9. Mēs neatklājām nozīmīgas problēmas ikmēneša pārskatu sagatavošanā par trīs 
apmeklētajās dalībvalstīs iekasētajiem muitas nodokļiem. Tāpat kā iepriekšējos gados12 
mēs konstatējām nepilnības valsts iestāžu īstenotajā vēl neiekasēto aprēķināto 
nodokļu pārvaldībā13. Apmeklētajās dalībvalstīs mēs konstatējām īpašu kavēšanos 
muitas parādu paziņošanā (Polijā), šādu parādu atgūšanas novēlotu izpildi (Beļģijā, 
Vācijā un Polijā) un nepietiekamu dokumentāciju, kas apstiprinātu kontos iegrāmatoto 
nodokļu pareizību (Vācijā). 

3.10. Komisija arī turpināja atklāt nepilnības dalībvalstu vēl neiekasēto nodokļu 
pārvaldībā un ziņot par tām, kā ziņots 15 TPR pārbaudes ziņojumos no 27 ziņojumiem, 
ko tā izdeva 2019. gadā. Konstatējumi 10 ziņojumos no šiem 15 tika klasificēti kā 
sistemātiski. Pagājušajā gadā14 mēs ieteicām Komisijai uzlabot riska novērtējumu 
saistībā ar pārbaužu plānošanu, lai nodrošinātu, ka tās pienācīgi aptver jomas, kurās 
risks ir visaugstākais. Šā ieteikuma īstenošana turpinās. 

Nozīmīgas nepilnības dalībvalstu kontroles mehānismos, ar ko 
mazina muitas iztrūkumu, kam nepieciešama ES rīcība 

3.11. Komisijas TPR pārbaudēs un mūsu iepriekšējā darbā saistībā ar ES rīcību, kas 
īstenota, lai samazinātu muitas iztrūkumu (sk. 3.5. punktu), atklājās divas galvenās 
nepilnības. Viena ir saistīta ar to, ka to muitas kontroles pasākumu sniegums, kuru 
mērķis ir mazināt par zemu novērtēta importa risku visā muitas savienībā, ES mērogā 
nav saskaņots. Otra nepilnība ir saistīta ar to, ka dalībvalstis nespēj noteikt riskantākos 
ekonomikas dalībniekus ES līmenī pēcizlaišanas revīziju vajadzībām. 

                                                      
12 Sk. mūsu gada pārskatus kopš 2012. gada, piemēram, 2018. gada pārskata 4.10. punktu, 

2017. gada pārskata 4.15. punktu un 2016. gada pārskata 4.15. punktu. 

13 Eiropas Savienības konsolidētajos pārskatos mēs neesam atklājuši būtisku ietekmi uz tajos 
paziņotajām summām, kas atgūstamas no dalībvalstīm. 

14 Sk. 2018. gada pārskata 4.1. ieteikumu. 
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3.12. 2017. gada pārskatā15 mēs ziņojām, ka Komisija ir uzsākusi pārkāpuma 
procedūru16 pret Apvienoto Karalisti par to, ka tā nav veikusi atbilstošus pasākumus, lai 
mazinātu risku, ka no Ķīnas importētie tekstilizstrādājumi un apavi tiek novērtēti par 
zemu. Komisija TPR zaudējumus aplēsa 2,1 miljarda EUR apmērā17. Tā kā Apvienotā 
Karaliste atteicās segt aplēstos zaudējumus, Komisija 2019. gada martā nodeva lietu 
izskatīšanai Tiesā. Notiek tiesvedība (sk. 3.23. punktu). 

3.13. Komisija no 2018. gada visās dalībvalstīs veica TPR pārbaudes attiecībā uz 
muitas kontroles stratēģiju, ar ko paredzēts novērst risku, ka imports ir novērtēts par 
zemu. Rezultāti izgaismoja nepilnības un dažādu kontroles stratēģiju atšķirības un 
norādīja, ka dažās dalībvalstīs ES budžeta aizsardzība nav pienācīgi nodrošināta. 

3.14. Saskaņā ar Komisijas novērtējumu 24 no 28 dalībvalstīm bija daļēji 
apmierinošas vai neapmierinošas kontroles stratēģijas, kas vērstas uz pārāk zema 
novērtējuma riskiem. Pēc septiņām izpildes kontroles pārbaudēm, kas tika veiktas 
2019. gadā, lielākajā daļā pārbaudīto dalībvalstu situācija nebija ievērojami 
uzlabojusies (sk. 3.1. tabulu). Šo novērtējumu pārskatīs, ņemot vērā 2020. gadā veikto 
izpildes kontroles pārbaužu rezultātus. Komisijai vēl jāizsaka skaitļos iespējamie 
TPR zaudējumi. Trijās apmeklētajās dalībvalstīs tika veikti pasākumi, lai risinātu 
Komisijas konstatētās problēmas.  

3.1. tabula. Komisijas novērtējums attiecībā uz dalībvalstu muitas 
kontroles stratēģijām, kas pieņemtas, lai novērstu importa pārāk zemas 
novērtēšanas risku 

 
Avots: BUDG ĢD TPR pārbaudes ziņojumi. 

                                                      
15 Sk. mūsu 2017. gada pārskata 4.17. punktu. 

16 Šī ir galvenā izpildes panākšanas darbība, kuru Komisija var īstenot gadījumos, kad 
dalībvalstis nepiemēro ES tiesību aktus. 

17 No Apvienotās Karalistes pieprasītie aplēstie TPR zaudējumi kopā ar aplēstajiem procentiem 
par kavētu maksājumu (kopā 3,2 miljardi EUR) ir iegrāmatoti kā debitoru parādi Eiropas 
Savienības 2019. gada konsolidētajos pārskatos. 

Sākotnējais novērtējums Novērtējums pēc 
septiņām izpildes 

Dalībvalstu skaits Dalībvalstu skaits
Kopumā apmierinoša 4 5
Daļēji apmierinoša 15 16
Nav apmierinoša 9 7

28 28

Novērtējums
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3.15. Mēs arī konstatējām, ka rīcība riskantāko importētāju noteikšanai un atlasei 
pēcizlaišanas revīzijām ir ierobežota visā muitas savienībā, jo joprojām nav ES mēroga 
datubāzes, kas aptvertu visu importu, ko veic ekonomikas dalībnieki. Lai gan ir 
vērojams progress, iepriekšējos gados mūsu ziņotie apsvērumi vēl nav pilnībā risināti 
(sk. 3.2. izcēlumu). 

3.2. izcēlums 

Nepārtraukti trūkumi muitas kontroles sistēmā visā ES 

Muitas savienībā ekonomikas dalībnieki var importēt preces ES tirgū caur vienu vai 
vairākām dalībvalstīm neatkarīgi no tā, kur atrodas to galvenā mītne 
(sk. 3.2. pielikumu). 

2013. un 2014. gada pārskatos mēs secinājām, ka, iespējams, riskantākie importētāji 
netiks atlasīti un ka daži importētāji, iespējams, nekad netiks pārbaudīti pēcizlaišanas 
revīzijās. Tas galvenokārt bija skaidrojams ar to, ka trūkst ES mēroga datubāzes, kas 
sniegtu informāciju par ekonomikas dalībnieku veikto importu ES līmenī. Komisija 
uzskata, ka šis muitas kontroles sistēmas trūkums izzudīs tikai tad, kad sāks darboties 
jaunā muitas IT sistēma “Surveillance III” (2023. gada janvārī). 

Līdz tam valsts līmeņa process riskantāko importētāju noteikšanai un atlasei 
pēcizlaišanas revīzijām nevar efektīvi aptvert uzņēmējus, kas importē preces 
dalībvalstīs, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas to galvenā mītne. Mēs apstiprinājām šo 
ierobežojumu trijās apmeklētajās dalībvalstīs. Komisijai var būt svarīga loma šādu 
importētāju noteikšanā, vācot un analizējot attiecīgos importa datus ES līmenī un 
daloties analīzes rezultātos ar dalībvalstīm. 

Šā ierobežojuma rezultātā var notikt izvairīšanās no muitas nodokļiem. Nav nesenu 
datu par importa apjomu, ko dalībvalstis neietver savā revīzijas datu kopā. Jaunākā 
pieejamā informācija izriet no Komisijas apsekojuma par 2015. gada datiem. Komisija 
ir aplēsusi, ka 20 % no kopējā importa Eiropas Savienībā (283,5 miljardi EUR) var būt 
neiekļauti pēcizlaišanas revīzijas datu kopā dalībvalstīs. 
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PVN atrunu un TPR neatrisināto jautājumu atrisināšana aizņem 
daudz laika 

3.16. 3.2. attēlā parādīts, kā Komisija pārbauda PVN bāzes aprēķinu un TPR, un 
sniegts pārskats par spēkā esošajām atrunām un neatrisinātajiem jautājumiem, kas 
noteikti attiecībā uz konstatētajām nepilnībām (sk. 3.3. pielikumu). Mēs pārbaudījām 
PVN atrunas, ar kurām PVN bāzes aprēķins bija atvērts 10 vai vairāk gadu18, un TPR 
jautājumus, kas bija neatrisināti vairāk nekā piecus gadus pēc Komisijas veiktās 
pārbaudes. 15 % no visām PVN atrunām un 34 % no TPR neatrisinātajiem jautājumiem 
bija neatrisināti ilgstoši. 

                                                      
18 PVN atrunu formulē tikai, lai aptvertu gadus, kuriem iestāsies noilgums (> N-4). PVN bāzes 

aprēķins par pēdējiem četriem gadiem ir automātiski atvērts izmaiņām.  
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3.2. attēls. PVN atrunu un TPR neatrisināto jautājumu formulēšanas 
process 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

3.17. Mēs pārbaudījām Komisijas formulēto ilgstoši spēkā esošo PVN atrunu 
pārvaldību (astoņu no 15) un konstatējām, ka piecas no tām ir saistītas ar pārkāpuma 
procedūrām pret dalībvalstīm, pamatojoties uz iespējamu neatbilstību 
PVN direktīvai19. Mēs konstatējām, ka procedūras ieilga, jo dialogs starp Komisiju un 
dalībvalstīm bija ilgstošs. Trijos no astoņiem pārbaudītajiem gadījumiem, attiecībā uz 
kuriem atrunas tika noteiktas pirms vairāk nekā septiņiem gadiem, finansiālā ietekme 
vēl nebija zināma, un divos gadījumos, kuros atrunas tika noteiktas pirms vairāk nekā 
sešiem gadiem, ietekme bija tikai daļēji zināma un Komisija to vēl nebija apstiprinājusi. 

                                                      
19 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 

nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.). 

Dalībvalstis
Nosaka un iekasē muitas nodokļus (80 % no tiem ir TPR)

Aprēķina saskaņoto PVN bāzi (uz PVN balstītie pašu resursi)

Komisija
Izmanto dalībvalstu sniegto informāciju un datus, lai aprēķinātu iemaksas 

ES budžetā
Veic uzskaites un verifikācijas pārbaudes dalībvalstīs, lai apstiprinātu sniegtās 

informācijas un datu precizitāti

Komisija
Ja konstatē trūkumus, formulē PVN atrunas vai TPR neatrisinātos jautājumus, līdz 

problēmas tiek atrisinātas: 

2019

Pašu resursi
Atrunas /

neatrisinātie 
jautājumi

Ilgstoši neatrisināti

TPR 356 122 (34 %)
Uz PVN balstīti 95 15 (15 %)
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3.18. Pārbaudītajos 54 (no 122) ilgstoši neatrisinātajos TPR jautājumos atklājās, ka 
Komisijas pēcpārbaude un šo jautājumu slēgšana bija pārāk ilga (sk. 3.3. izcēlumu). Par 
šīm problēmām ziņojām 2018. gada pārskatā20. Lai gan problēma joprojām pastāv, mēs 
konstatējām, ka TPR neatrisināto jautājumu skaits ir samazinājies. Konstatējām arī, ka 
Komisija nebija izveidojusi pārraudzības sistēmu, kurā TPR neatrisinātie jautājumi būtu 
prioritizēti atkarībā no to nozīmīguma (finansiālās ietekmes vai sistēmiskā nozīmīguma 
nefinansiālu trūkumu gadījumā). Turklāt iekšējās procedūras nenoteica šo jautājumu 
izpildes kontroles termiņus. 

3.3. izcēlums 

Nepilnības dalībvalstīs atklāto TPR trūkumu novēršanas kontrolē  

Komisija 2019. gadā slēdza 15 no 54 mūsu atlasītajiem ilgstoši neatrisinātajiem 
TPR jautājumiem. Septiņos no šiem 15 gadījumiem tā bija novērtējusi un slēgusi 
jautājumu 10 mēnešus līdz divus gadus pēc tam, kad dalībvalsts bija pilnībā 
novērsusi attiecīgo trūkumu. Tas izkropļo pārskatu par vēl neatrisinātajiem 
TPR jautājumiem. 

Lielākajā daļā izlasē iekļauto gadījumu, kas vēl nav atrisināti, mēs konstatējām, ka 
Komisijai pagāja no viena līdz četriem gadiem, lai tos pārbaudītu, tā novēloti 
reģistrēja saņemamās summas ES grāmatvedības sistēmā un atlika kavēto 
maksājumu procentu paziņošanu dalībvalstīm. 

Mēs atzīmējām, ka četras dalībvalstis nepiekrita Komisijas nostājai piecu pārbaudīto 
TPR neatrisināto jautājumu gadījumā, bet Komisija vēl nebija izlēmusi, vai sākt 
pārkāpuma procedūru. Starp tiem ir gadījums, kas attiecas uz Grieķiju un ko 
2011. gadā atklāja 2002. gada TPR pārbaudes ziņojuma izpildes kontrolē. Pārējie 
gadījumi attiecas uz 2014. gadā Čehijā, Grieķijā un Nīderlandē konstatētajiem 
trūkumiem. 

                                                      
20 Sk. mūsu 2018. gada pārskata 4.16. punktu. 

103



 

 

NKI daudzgadu pārbaudes ir pabeigtas, bet globalizācijas 
ietekme joprojām nav pilnībā novērtēta 

3.19. NKI daudzgadu apstiprinājuma pārbaudes ciklā Komisija pārbauda, vai 
apkopošanas procedūras, ko dalībvalstis izmanto saistībā ar nacionālajiem kontiem, 
atbilst EKS 201021 un vai NKI dati ir salīdzināmi, ticami un pilnīgi22. Lai NKI datus varētu 
koriģēt un pārbaudīt pēc tiesību aktos noteiktā četru gadu termiņa23, Komisija 
formulēja atrunu attiecībā uz visiem datiem par katru dalībvalsti, sākot no 
2010. gada24. Mēs konstatējām, ka līdz 2019. gada beigām šis pārbaudes process bija 
pabeigts. 

3.20. Pārbaudes cikla slēgšana deva pamatu jaunām, konkrētākām atrunām. 
Komisija 2020. gada aprīlī formulēja NKI atrunas25 atsevišķām apkopošanas 
procedūrām dalībvalstīs, kurās bija vajadzīgi uzlabojumi. Viena šāda atruna ļauj 
pārskatīt visu dalībvalstu NKI datus, lai iekļautu precīzāku novērtējumu par 
starptautisku uzņēmumu pētniecības un izstrādes (P&I) aktīviem; šo novērtējumu 
sarežģī globalizācija, un tas, ka šādi aktīvi tiek viegli pārvietoti pāri robežām. Komisija 
kopā ar dalībvalstīm turpinās līdz 2022. gada septembrim vērtēt, vai starptautisku 
uzņēmumu pētniecības un izstrādes aktīvi ir pienācīgi novērtēti dalībvalstu 

                                                      
21 Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma (EKS 2010) ir starptautiski saderīga 

ES uzskaites sistēma. To izmanto, lai sistemātiski un detalizēti aprakstītu ekonomiku. 
Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par 
Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 
1. lpp.). 

22 Sk. 5. pantu Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā 
saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.). To 
aizstāja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Regulu (ES) 
Nr. 2019/516 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, un ar ko atceļ 
Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 
(NKI regula), īpaši 5. panta 2. punktu (OV L 91, 29.3.2019., 19. lpp.). 

23 ES tiesību akti par pašu resursu aprēķinu paredz iespēju labot attiecīgā finanšu gada 
NKI datus līdz n+4 gadam. Šo četru gadu noteikumu var pagarināt gadījumos, kad jāuzlabo 
datu kvalitāte. 

24 Izņemot Horvātiju, kur laikposms, par kuru dati paliek atvērti, sākas 2013. gadā. 

25 Ar darījumiem saistītas un transversālas atrunas aizstāj ar procesu saistītas atrunas. 
Attiecībā uz vispārēju atrunu sk. 3.21. punktu.  
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nacionālajos kontos. Līdz ar to mūsu iepriekšējie ieteikumi šajā jautājumā vēl nav 
pilnībā īstenoti (sk. 3.4. pielikumu). 

3.21. Komisija vēl nav atcēlusi vispārējo atrunu attiecībā uz Franciju, jo, sākot no 
2010. gada, NKI uzskaitījumā nav pietiekami kvalitatīvi aprakstītas NKI datu 
apkopošanas procedūras. Par šo jautājumu mēs ziņojām pagājušogad26. Mēs 
konstatējām, ka Francija pārskatīto NKI uzskaitījumu iesniedza 2020. gada martā, 
tādējādi ļaujot Komisijai sākt Francijas NKI pārbaudi. Šīs apstiprinājumpārbaudes 
ietekme uz Francijas un citu dalībvalstu turpmāko iemaksu aprēķinu vēl nav zināma. 

  

                                                      
26 Sk. mūsu 2018. gada pārskata 4.18. punktu. 

105



 

 

Gada darbības pārskati 
3.22. Kopumā informācija, kas sniegta Budžeta ĢD un Eiropas Statistikas biroja 
publicētajos 2019. gada darbības pārskatos, apstiprina mūsu konstatējumus un 
secinājumus. 

3.23. Ceturto gadu pēc kārtas Budžeta ĢD saglabāja atrunu, ka uz ES budžetu 
pārskaitītās tradicionālo pašu resursu summas ir neprecīzas, jo no Ķīnas importēto 
tekstilizstrādājumu un apavu vērtība ir novērtēta par zemu. Atrunu pirmo reizi 
formulēja 2016. gadā, kad TPR zaudējumi, kas attiecināmi uz Apvienoto Karalisti, tika 
izteikti skaitļos (sk. 3.12. punktu), un pēc tam 2018. gadā to attiecināja uz citām 
dalībvalstīm, neizsakot skaitļos. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

3.24. Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka kļūdu līmenis ieņēmumos nav 
būtisks. Mūsu pārbaudītās sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojās 
efektīvi. Galvenie TPR iekšējās kontroles mehānismi, kurus mēs vērtējām Komisijā 
(sk. 3.10. un 3.18. punktu) un dažās dalībvalstīs (sk. 3.8. un 3.9. punktu), bija daļēji 
efektīvi. Mēs arī konstatējām nozīmīgas nepilnības dalībvalstu kontroles mehānismos, 
ar ko mazina muitas iztrūkumu, kam nepieciešama ES rīcība (sk. 3.11.–3.15. punktu). 

Ieteikumi 

3.25. Mūsu konstatējumi par to, kā ir izpildīti Palātas 2016. gada pārskatā sniegtie 
divi ieteikumi, ir aprakstīti 3.4. pielikumā. Komisija abus ir īstenojusi lielākajā daļā 
aspektu. 

3.26. Pamatojoties uz šo pēcpārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem 
par 2019. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai. 

3.1. ieteikums. Neiekasētie muitas nodokļi (TPR) 

Regulāri jāatbalsta dalībvalstis riskantāko importētāju atlasē pēcizlaišanas revīzijām 
(sk. 3.15. punktu):  

a) vācot un analizējot attiecīgos importa datus ES līmenī un daloties analīzes 
rezultātos ar dalībvalstīm;  

b) kad sāks darboties Surveillance III, sniedzot norādījumus par to, kā veikt datu 
analīzi šajā jaunajā sistēmā. 

Termiņš: a) līdz 2021. gada beigām, b) 2023. gada jūnijs.  
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3.2. ieteikums. TPR neatrisinātie jautājumi 

Jāpārskata procedūras: 

a) jāizveido sistēma TPR neatrisināto jautājumu uzraudzībai, pamatojoties uz 
kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem, kas sarindo dalībvalstīs konstatētos 
trūkumus prioritārā secībā, un  

b) jānosaka termiņi, kuros dalībvalstīm jānovērš šādi trūkumi, un jāveic turpmāki 
pasākumi, tostarp jāaprēķina procenti par kavētiem maksājumiem un jāatgūst 
summas, kas jādara pieejamas ES budžetā (sk. 3.18. punktu). 

Termiņš: līdz 2021. gada beigām. 
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Pielikumi 

3.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 
  

2019 2018   
  
  

  

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE   

  
  

Kopējais darījumu skaits 55 55 

    
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME   

   

Aplēstais kļūdu līmenis: 
Nebūtisks 
kļūdu 
līmenis 

Nebūtisks 
kļūdu 
līmenis 
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3.2. pielikums. Galvenie muitas riski un muitas kontroles veidi 

 
* Dalībvalstu gada pārskati par tradicionālajiem pašu resursiem, 2018. finanšu gads (Regula 
Nr. 608/2014, 6. panta 1. punkts). 

ES muitas kontroles sistēma

Komisijas līmenīDalībvalstu līmenī

Ekonomikas dalībnieki
Iesniedz importa deklarācijas kādai no 28 dalībvalstu 

muitas iestādēm

Galvenie muitas riski

Preču nepareizs 
apraksts vai 
klasifikācija

Nepareiza vērtība

Nepareiza izcelsme

Pēcizlaišanas kontroles 
mehānismi:

- Kopējā riska pārvaldības 
sistēma
- Muitas revīzijas 
rokasgrāmata (nesaistoša)
- OLAF ziņojumi, 
savstarpējās palīdzības 
pieprasījumi

Izlaišanas kontroles 
mehānismi:

- Kopējā riska pārvaldības 
sistēma 
- Muitas riska pārvaldības 
sistēma

Izlaišanas kontroles 
mehānismi:

- fiziskas pārbaudes 
- dokumentāras 
pārbaudes 

Pēcizlaišanas
kontroles 

mehānismi:
- pēcizlaišanas
revīzijas
- atkārtotas 
vērtēšanas / 
uzraudzības revīzija
- importa 
deklarācijas 
pārskatīšana
- citi pēcizlaišanas
kontroles mehānismi

Atklātā krāpšana un pārkāpumi (2018)*

Atklāšanas metode
Krāpšana 

(% no visiem 
gadījumiem)

Pārkāpumi 
(% no visiem 
gadījumiem)

Izlaišanas kontroles mehānismi 25 % 14 %

Pēcizlaišanas kontroles mehānismi 19 % 50 %

Krāpšanas apkarošanas dienesti 46 % 4 %

Citi 10 % 32 %
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3.3. pielikums. Spēkā esošo NKI atrunu, PVN atrunu un 
TPR neatrisināto jautājumu skaits katrā dalībvalstī 2019. gada 
31. decembrī 

 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz Komisijas datiem27. 

                                                      
27 NKI atrunu skaitliskie dati attiecas tikai uz atrunām, kas saistītas ar darījumiem (aptver 

konkrētu nacionālo kontu komponentu apkopošanu dalībvalstī). Ir arī ar procesiem saistītās 
NKI atrunas, kas ir spēkā visās dalībvalstīs un aptver datu apkopošanu, sākot no 2010. gada 
(izņemot Horvātiju, kur tās attiecas uz periodu no 2013. gada), septiņas transversālās 
atrunas, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti, un viena vispārēja atruna par Franciju. 

39
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36
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27
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16

7
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6
5
5
5

2
4

2
1
0

9
2

6
1

5
5
4

6
11

5
2

10
5

3
1

2
8
2
1
1
1

2
1

2

18

4

1

4

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Apvienotā Kara l i ste
Nīder lande

Beļģ i ja
Gr ieķi ja
Franci ja
Spāni ja

Dāni ja
Rumāni ja

Vāci ja
Īr i ja

I tā l i ja
Portugāle

Austr i ja
Pol i ja

S lovāki ja
Ungār i ja

Horvāt i ja
Luksemburga

Somija
Čehi ja

Zviedr i ja
Kipra

Bulgār i ja
Malta

Latv i ja
S lovēni ja

Igauni ja
L ietuva

TPR neatrisinātie jautājumi PVN atrunas NKI atrunas

TPR neatrisinātie 
jautājumi 

PVN atrunas NKI atrunas        

KOPĀ 31.12.2019. 356 95 29
KOPĀ 31.12.2019. 402 96 9
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3.4. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu īstenošanas pārbaude ieņēmumu jomā 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas 

Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Ieteikumi Komisijai 
1. ieteikums.  
Sadarbībā ar dalībvalstīm jāanalizē starptautisko uzņēmumu 
darbību potenciālā ietekme uz NKI aplēsi un jāsniedz 
norādījumi dalībvalstīm, kā traktēt šīs darbības, apkopojot 
nacionālos kontus. 

 X     

2. ieteikums.  
Pašreizējā NKI pārbaudes cikla laikā jāapstiprina, ka 
pētniecības un attīstības aktīvi ir pareizi atspoguļoti 
dalībvalstu nacionālajos kontos, un īpaša uzmanība jāpievērš 
šo aktīvu vērtēšanai un rezidences kritērijiem gadījumos, ja 
starptautisku uzņēmumu darbības tiek pārvietotas. 

 X     

 
Piezīmes saistībā ar mūsu analizēto panākto virzību 

1. ieteikums. Komisija veica attiecīgus pasākumus, lai analizētu visu starptautisko uzņēmumu darbību iespējamo ietekmi uz NKI aplēsēm, izmantojot vairākas darba grupas 
un izmēģinājuma projektu. Tomēr Komisijai vēl ir jāizdod attiecīgas pamatnostādnes, lai palīdzētu dalībvalstīm veikt darbu saistībā ar transversālo atrunu par globalizāciju. 

2. ieteikums. Komisija noteica transversālo atrunu par globalizāciju ar īstenošanas termiņu 2022. gada septembrī, lai apstiprinātu, ka dalībvalstis savos nacionālajos kontos 
pareizi reģistrē pētniecības un izstrādes aktīvus. Transversālā atruna paturēs dalībvalstu NKI datus atvērtus pārskatīšanai, līdz Komisija varēs apstiprināt, ka dalībvalstis savos 
nacionālajos kontos ir veikušas vajadzīgās korekcijas, lai atspoguļotu starptautisko uzņēmumu darbības ietekmi. 
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4. nodaļa 

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai — DFS 
1.a apakškategorija 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 4.1.-4.5. 
Īss apraksts 4.2.-4.4. 

Revīzijas tvērums un pieeja 4.5. 

Darījumu pareizība 4.6.-4.21. 
Personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots, jo īpaši 
pētniecības izdevumos 4.11.-4.15. 

Privātiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir lielāka iespēja 
pieļaut kļūdas 4.16. 

Visu revidētajā periodā deklarēto saņēmēja izmaksu 
neattiecināmība 4.17.-4.19. 

Biežas kļūdas citās tiešajās izmaksās 4.20. 

Liels kļūdu īpatsvars valūtas maiņas kursos 4.21. 

Pārskats par revidējamo vienību sniegto pareizības 
informāciju 4.22.-4.30. 

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi 4.31.-4.35. 

Secinājums un ieteikumi 4.36.-4.40. 
Secinājums 4.36.-4.38. 

Ieteikumi 4.39.-4.40. 

Pielikumi 
4.1. pielikums. — Darījumu pārbaužu rezultāti 
apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” 

4.2. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 
apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” 
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Ievads 
4.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 1.a apakškategoriju
“Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” (DFS 1.a). Apskats par šīs 
apakškategorijas galvenajām darbībām un izdevumiem 2019. gadā ir sniegts 
4.1. izcēlumā. 

4.1. izcēlums 

DFS 1.a apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” sadalījums 2019. gadā 

Pētniecība 
11,9 (55,2 %)

Izglītība, mācības, 
jaunatne un sports 
2,8 (13,2 %)

Transports un 
enerģētika 2,5 (11,3 %)

Kosmoss 
1,7 (7,6 %)

Citas darbības un 
programmas 
2,8 (12,7 %)

Konkurētspēj
a 21,7 
13,7 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to 
sadalījums (miljardi EUR)

159,1
miljards EUR
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(*) Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 11. punktu). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Īss apraksts 

4.2. Saskaņā ar apakškategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” 
finansē dažādas programmas, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, stimulēt 
izaugsmi, veicināt pētniecību, attīstību un inovāciju un radīt darbvietas ES. 

4.3. Galvenās programmas ir pētniecības un inovācijas pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”1 (un tās priekštece — Septītā pamatprogramma2) un programma 
“Erasmus+” izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Šī apakškategorija aptver 
arī lielus infrastruktūras projektus, piemēram, kosmosa programmas Galileo 
(ES globālā satelītnavigācijas sistēma) un EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas 
pārklājuma dienests), kā arī ES ieguldījumu starptautiskajā eksperimentālajā 
kodoltermiskajā reaktorā (ITER) un Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (EISI). DFS 1.a ietver arī visus pieprasījumus izmantot Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) garantiju fondu. 

                                                      
1 2014.–2020. gada Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”. 

2 Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (2007.–2013. g). 

starpposma/galīgie …starpposma/galīgie maksājumi:  6,7

priekšfinansējuma maksājumi ⁽*⁾: 15,0

priekšfinansējuma dzēšana ⁽*⁾: 10,0

kopā: 16,7

kopā: 21,7

0 5 10 15 20 25

Revīzijas
datu kopa

Maksājumi

(miljardi EUR)2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
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4.4. Lielāko daļu šo programmu izdevumu tieši pārvalda Komisija, tostarp ar 
izpildaģentūru starpniecību, un tās ir dotācijas publiskiem vai privātiem saņēmējiem, 
kuri piedalās projektos. Komisija pārskaita avansa maksājumus saņēmējiem tad, kad ir 
parakstīts dotācijas nolīgums vai finansēšanas lēmums, un atlīdzina ES finansētās 
izmaksas, par kurām tie ziņo, atskaitot avansus. “Erasmus+” gadījumā izdevumus 
pārsvarā pārvalda valsts aģentūras Komisijas uzdevumā (aptuveni 80 % dotāciju). 

Revīzijas tvērums un pieeja 

4.5. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz 
šo DFS apakškategoriju 2019. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto: 

a) 130 darījumu izlasi, kā noteikts 1.1. pielikuma 9. punktā. Izlase tika veidota tā, lai 
pārstāvētu visu izdevumu diapazonu šajā DFS apakškategorijā3. Izlasē ietilpa 
80 darījumi pētniecības un inovācijas jomā (70 pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darījumi un 10 Septītās pamatprogrammas darījumi) un 
50 darījumi saistībā ar citām programmām un darbībām, konkrēti, “Erasmus+”, 
EISI un kosmosa programmām. Revidētie atbalsta saņēmēji atradās 19 dalībvalstīs 
un četrās trešās valstīs. Mūsu mērķis bija sniegt īpašu izvērtējumu par šo 
DFS apakškategoriju un veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās ticamības deklarācijas 
sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā; 

b) atlasītas sistēmas, kas attiecās uz Komisijas ex post revīzijas darba ticamību 
saistībā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darījumu pareizību. Šo darbu 
veicām saskaņā ar pāreju uz mūsu jauno stratēģiju nākotnē piemērot 
apliecinājuma pieeju. Šim nolūkam mēs atlasījām sešas revīzijas, ko veica 
Komisijas Kopējais revīzijas dienests, un 14 revīzijas, ko Komisija bija pasūtījusi 
diviem privātiem ārējiem revidentiem. Lai gan šā darba rezultātus mēs neiekļāvām 
savās 2019. gada izdevumu darījumu pārbaudēs, mēs izmantojām šo uzdevumu, 
lai noteiktu, vai varam paļauties uz šo revīziju rezultātiem; 

c) RTD ĢD, EAC ĢD un GROW ĢD gada darbības pārskatos (GDP) iekļauto pareizību 
informāciju un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 
(AMPR). 

                                                      
3 Šī izlase tika sadalīta divās galvenajās grupās, pamatojoties uz mūsu novērtēto likumības un 

pareizības risku. Pirmajā grupā tika iekļautas augsta riska jomas (īpaši Septītajai 
pamatprogrammai un pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”) ar intensīvāku revīzijā 
pārbaudīto apjomu. 
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Darījumu pareizība 
4.6. Apskats par darījumu pārbaudes rezultātiem ir sniegts 4.1. pielikumā. No 
130 pārbaudītajiem darījumiem 51 darījumā (39 %) bija kļūdas. Pamatojoties uz 
28 kļūdām, ko esam izteikuši skaitļos, mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir 4,0 %4. Aplēstā 
kļūdu līmeņa sadalījums 2019. gadā, atsevišķi norādot pētniecības un citus darījumus, 
ir parādīts 4.2. izcēlumā. 

4.2. izcēlums 

Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 

4.7. Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izdevumi 
joprojām ir pakļauti lielākam riskam, un tie ir galvenais mūsu atklāto kļūdu avots. Mēs 
konstatējām skaitļos izsakāmas kļūdas saistībā ar neattiecināmām izmaksām 24 no 
80 izlasē iekļautajiem pētniecības un inovācijas darījumiem (trijos no 10 Septītās 
pamatprogrammas darījumiem un 21 no 70 pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
darījumiem). Tās veido 78 % no mūsu aplēstā kļūdu līmeņa šajā apakškategorijā 
2019. gadā. 

                                                      
4 Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse. 

Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 1,5 % līdz 6,4 % 
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža). 
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4.8. Jau agrāk esam ziņojuši par uzlabojumiem programmas koncepcijā un Komisijas 
kontroles stratēģijā attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”5. Vienkāršošana ir 
atvieglojusi situāciju atbalsta saņēmējiem un palīdzējusi samazināt kļūdu risku, 
piemēram, nosakot netiešo izmaksu vispārējo vienoto likmi. Tomēr mūsu rezultāti 
liecina, ka pētniecības izdevumos joprojām ir būtisks kļūdu līmenis. Komisija pati lēš, ka 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kļūdu īpatsvars turas virs 2 % būtiskuma sliekšņa 
(sk. 4.32. punktu). 

4.9. Attiecībā uz citām programmām un darbībām mēs konstatējām skaitļos 
izsakāmas kļūdas četros no 50 izlasē iekļautajiem darījumiem. Kļūdas attiecās uz 
projektiem “Erasmus+” un EISI programmās, un tās bija šādas: 

a) saņēmēji, kuri izmanto nepareizu vienības izmaksu likmi un deklarē 
neattiecināmas izmaksas (“Erasmus+”); 

b) divi pārkāpumu gadījumi iepirkuma procedūrās (EISI) un 

c) neattiecināmi apakšuzņēmuma līgumi (EISI). 

4.10. Komisijas kontroles procedūru panākumi ir dažādi. Tā piemēroja koriģējošus 
pasākumus, kuri tieši ietekmēja astoņus mūsu izlasē iekļautos darījumus. Mēs šos 
pasākumus ņēmām vērā, veicot aprēķinus, jo tie samazināja šai nodaļai aplēsto kļūdu 
līmeni par 0,65 procentpunktiem. Astoņos gadījumos, kad galasaņēmēji bija pieļāvuši 
skaitļos izsakāmas kļūdas, ar Komisijas ieviestajām kontroles procedūrām6 neizdevās 
novērst vai atklāt un izlabot kļūdas pirms izdevumu apstiprināšanas. Ja Komisija būtu 
pienācīgi izmantojusi visu tās rīcībā esošo informāciju, šai nodaļai aplēstais kļūdu 
līmenis būtu bijis par 1,1 procentpunktu zemāks7. 

                                                      
5 Piemēram, 2018. gada pārskata 5.13. punktā un īpašajā ziņojumā Nr. 28/2018: “Lielākā daļa 

vienkāršošanas pasākumu, kas ieviesti pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ir atvieglojuši 
situāciju atbalsta saņēmējiem, bet joprojām pastāv uzlabošanas iespējas”. 

6 Apliecinājumi par finanšu pārskatiem vai ex post revīzijām. Mēs joprojām konstatējam 
nepilnības abās šajās kontroles procedūrās. Pieci no minētajiem astoņiem gadījumiem 
attiecās uz neatklātām kļūdām pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” personāla izmaksās. 

7 Četros no šiem gadījumiem Komisija nezināja par kļūdām, jo ārējie revidenti tās neatklāja. 
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Personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots, jo īpaši 
pētniecības izdevumos 

4.11. Personāla izmaksu deklarēšanas noteikumi pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” ir sarežģīti, neraugoties uz centieniem tos vienkāršot, un to aprēķins 
joprojām ir galvenais kļūdu avots izmaksu deklarācijās. Kā mēs secinājām 2018. gada 
pārskatā8 un īpašajā ziņojumā Nr. 28/2018, personāla izmaksu aprēķina metodoloģija 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” dažos aspektos ir kļuvusi sarežģītāka, un tas ir 
palielinājis kļūdu risku. No 24 mūsu izlasē iekļautajiem pētniecības darījumiem, kuros 
bija skaitļos izsakāmas kļūdas, 23 gadījumos bija nepareizi piemērota personāla 
izmaksu aprēķina metodoloģija. Gandrīz visos šajos 23 gadījumos stundas (vai mēneša) 
likme tika aprēķināta nepareizi. 

4.12. 2018. gada pārskatā9 mēs norādījām, ka kļūdas var izraisīt noteikums, kurš 
izmaksu deklarēšanai attiecībā uz nākamo (nenoslēgto) pārskata gadu prasa izmantot 
gada stundas likmi no pēdējā noslēgtā finanšu gada. Šādu situāciju mēs konstatējām arī 
2019. gadā. 

4.13. 4.3. izcēlumā parādīts piemērs šīm divu veidu kļūdām, kas pieļautas vienā un 
tajā pašā revidētajā projektā. 

                                                      
8 5.16. punkts. 

9 5.17. punkts. 
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4.3. izcēlums 

Stundas likmes aprēķina kļūdas piemērs un pēdējā noslēgtā finanšu 
gada datu neizmantošanas piemērs 

Kļūdains stundas likmes aprēķins 

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektā Vācijā stundas likmes aprēķinā 
saņēmējs izmantoja gada bruto algu, kas reizināta ar statistisko procentuālo daļu, 
kura attiecas uz vidējām sociālā nodrošinājuma iemaksām. Šo vidējo procentuālo 
daļu paziņo valsts statistikas birojs. Tādējādi stundas likme nav balstīta uz 
faktiskajām izmaksām, lai gan tā ir obligāta prasība. 

Pēdējā noslēgtā finanšu gada datu neizmantošana 

Tajā pašā projektā saņēmējs darbinieka personāla izmaksu aprēķinā izmantoja 
stundas likmi, kas nebija balstīta uz pēdējo noslēgto finanšu gadu (2018. g.), bet gan 
uz 2019. gadu. 

Šajā gadījumā kopā ar citām personāla izmaksu kļūdām bruto kļūda veidoja 
13 400 EUR. 

4.14. Vēl viena (lai gan retāk pieļauta) kļūda bija noteikuma par “divkāršu 
maksimālo apjomu” neievērošana. Šis noteikums paredz, ka kopējais nostrādāto 
stundu skaits, kas deklarēts attiecībā uz ES un Euratom dotācijām par katru personu 
attiecīgajā gadā, nedrīkst pārsniegt gada produktīvo stundu skaitu, kas izmantots 
stundas likmes aprēķinā. Turklāt deklarēto personāla izmaksu kopējā summa (faktisko 
izmaksu atlīdzināšanai) attiecībā uz jebkuru personu gadā nedrīkst pārsniegt kopējās 
personāla izmaksas, kas iegrāmatotas saņēmēja kontos par konkrēto personu tajā pašā 
gadā. Viens šāds piemērs ir aprakstīts 4.4. izcēlumā. 

4.4. izcēlums 

Noteikuma par divkāršu maksimālo apjomu neievērošanas piemērs 

Vienā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektā Nīderlandē saņēmējs pieprasīja 
atlīdzināt personāla izmaksas par 1742 stundām, kuras darbinieks nostrādāja 
projektā. Tas ir vairāk nekā stundas likmes aprēķinā izmantotais gada produktīvo 
darba stundu standarta skaits (1650 stundas) un tāpēc neatbilst noteikumam par 
divkāršu maksimālo apjomu, līdz ar to 92 papildu stundas nav attiecināmas. 

4.15. Mēs joprojām konstatējam nepilnības laika uzskaitē. Lai gan šādos gadījumos 
kļūdas neizteicām skaitļos, sistēmu sliktā kvalitāte palielina risku, ka finansētajos 
projektos nostrādāto stundu uzskaites pamatā esošie dati nav uzticami. 
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Privātiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir lielāka iespēja pieļaut 
kļūdas 

4.16. Viena no stratēģijām pētniecības veicināšanai Eiropā ir palielināt privātā 
sektora, īpaši jaunuzņēmumu un MVU, līdzdalību. Vairāk nekā puse no atrastajām 
skaitļos izsakāmajām kļūdām (17 no 28) bija saistītas ar finansējumu privātā sektora 
saņēmējiem, lai gan šie darījumi veidoja tikai 42 (32 %) no 130 izlases darījumiem. 
MVU veidoja 12 % no izlases, taču 21 % no skaitļos izsakāmajām kļūdām. Šie rezultāti 
liecina, ka MVU pieļauj vairāk kļūdu nekā citi saņēmēji, un to apstiprina arī Komisijas 
revīzijas un mūsu iepriekšējie gada pārskati. 

Visu revidētajā periodā deklarēto saņēmēja izmaksu 
neattiecināmība  

4.17. Šogad mēs konstatējām kļūdas četros pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
projektos, kuros apšaubām visu saņēmēja deklarēto izmaksu attiecināmību revidētajā 
periodā. 

4.18. Divos gadījumos saņēmējs bija citam uzņēmumam 100 % piederošs 
meitasuzņēmums, un šis uzņēmums maksāja un iegrāmatoja algas, kā arī visas pārējās 
izmaksas. Visu projektā iesaistīto personālu nodarbināja vai nu mātesuzņēmums, vai 
cits meitasuzņēmums. Netika ievērots pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikums, 
kas paredz, ka izmaksas rodas saņēmējam un tās reģistrē saņēmēja grāmatvedības 
sistēmā, un mēs uzskatām, ka visas saņēmēja deklarētās izmaksas revidētajā periodā ir 
neattiecināmas. Abos gadījumos saņēmēji nepietiekami pārzināja pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” noteikumus.  

4.19. Citā gadījumā dotācija tika piešķirta pētniecības institūtam, kuram nebija 
tiesību piešķirt doktora grādu. Šis attiecināmības pamatnosacījums bija skaidri noteikts 
šā konkrētā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma potenciālajiem saņēmējiem. 
Ceturtajā gadījumā dotāciju izmaksāja pētniekam, kurš bija nodarbināts uz nepilnu 
slodzi. Nepilna laika darbs ir atļauts tikai personisku vai ģimenes iemeslu dēļ un uz 
ierobežotu laiku, un tam nepieciešams atbildīgās ES aģentūras apstiprinājums. Neviens 
no šiem nosacījumiem šajā gadījumā netika izpildīts. 
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Biežas kļūdas citās tiešajās izmaksās 

4.20. Tāpat kā iepriekšējos gados mēs atklājām kļūdas citās tiešajās izmaksās, kas
saistītas ar pētniecības izdevumiem. Šādas kļūdas jo īpaši bija tādu ceļa izdevumu 
atlīdzināšana, kuriem vai nu nebija saistības ar revidēto ES projektu, vai arī kuri nebija 
faktiski radušies. 

Liels kļūdu īpatsvars valūtas maiņas kursos 

4.21. 22 no mūsu revidētajiem pētniecības projektiem tika īstenoti valūtās, kas nav
euro. Mēs konstatējām, ka no tiem desmit projektos piemērotais valūtas maiņas kurss 
neatbilda noteikumos paredzētajam valūtas maiņas kursam. Šādu kļūdu finansiālā 
ietekme pati par sevi nav būtiska, bet to biežums liecina par nepietiekamu noteikumu 
pārzināšanu. 
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Pārskats par revidējamo vienību 
sniegto pareizības informāciju 
4.22. Komisija aprēķina maksājuma laikā riskam pakļauto summu, pamatojoties uz 
savu ex post revīziju rezultātiem. Aptuveni 20 % no visas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” grupas ex post revīzijām veic RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests, bet 
80 % — konkursa procedūrā izraudzīti privāti revīzijas uzņēmumi10 tā uzdevumā. 
Kopējais revīzijas dienests sagatavo apstiprināto izmaksu deklarāciju reprezentatīvu 
izlasi ex post revīzijai ik pēc aptuveni 18 mēnešiem. 

4.23. Attiecībā uz 2018. gada pārskatu mēs pārbaudījām nejaušu izlasi, kurā 
iekļāvām 20 ex post revīzijas dokumentu kopas no Komisijas izveidotās reprezentatīvās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumu izlases. Šo darbu veicām mūsu 
stratēģijas 2018.–2020. gadam ietvaros, lai novērtētu apliecinājuma uzdevuma pieejas 
īstenojamību DFS 1.a apakškategorijā. Veicot pārbaudi, secinājām, ka no 20 revīzijas 
dokumentu kopām 10 kopās nevaram paļauties uz revīzijas secinājumiem11. 

4.24. Attiecībā uz 2019. gadu mēs atkal pārbaudījām nejaušu izlasi, kurā iekļāvām 
20 ex post revīzijas dokumentu kopu, kuras tika slēgtas no 2018. gada 1. maija līdz 
2019. gada 1. septembrim. Tās aptvēra Komisijas maksājumus, kas veikti laikposmā no 
2014. gada janvāra līdz 2018. gada februārim. Tādējādi šo jaunāko pieejamo ex post 
revīziju tvērumā nebija iekļauts neviens maksājums par 2019. gadu. 

4.25. Novērtējuma ietvaros mēs caurskatījām revīzijas darba dokumentus un 
apliecinošos dokumentus Kopējā revīzijas dienesta un privāto revīzijas uzņēmumu 
telpās. Pamatojoties uz šo pārbaudi, mēs konstatējām, ka saistībā ar 10 revīzijām bija 
jāveic papildu revīzijas procedūras, galvenokārt tāpēc, ka vajadzēja iegūt papildu 
apliecinošos dokumentus un/vai neatbilstības darba dokumentos neļāva apstiprināt 
revīzijas secinājumus. Mēs izpildījām šīs papildu revīzijas procedūras vai nu 
dokumentārās pārbaudes veidā (piecos gadījumos no saņēmējiem tika pieprasīti 
papildu dokumenti), vai arī revīzijas apmeklējuma laikā pie saņēmēja (piecos 
gadījumos). 

                                                      
10 Izmantojot to pašu Kopējā revīzijas dienesta revīzijas metodoloģiju. 

11 5.33. punkts. 
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4.26. Mēs konstatējām nepilnības revīzijas darba dokumentācijā, izlases 
veidošanas konsekvencē un ziņošanā, kā arī revīzijas procedūru kvalitātē dažās no 
pārbaudītajām lietām. Piemēram, mēs konstatējām, ka nepietiekamas pārbaudes dēļ 
revidenti nebija pamanījuši neattiecināmas summas, galvenokārt saistībā ar personāla 
izmaksām. Mēs arī konstatējām, ka ir kļūdaini interpretēts noteikums par divkāršu 
maksimālo apjomu un ka nav pamanītas kļūdas personāla izmaksu aprēķinā. 

4.27. Lai gan dažos gadījumos finansiālā ietekme nebija būtiska, mēs nevarējām 
paļauties uz revīzijas secinājumiem septiņās no izlasē iekļautajām 20 revīzijas 
dokumentu kopām. Līdz ar to, ņemot vērā arī mūsu pagājušā gada darbu 
(sk. 4.23. punktu), mēs nevaram paļauties uz secinājumiem 17 no 40 pārbaudītajām 
revīzijām. 

4.28. 2018. gada pārskatā mēs ziņojām par problēmu saistībā ar Komisijas 
metodoloģiju kļūdu īpatsvara aprēķinā attiecībā uz pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, kā rezultātā tas sistemātiski tika novērtēts par zemu12. Ex post 
revīziju mērķis ir sasniegt maksimāli lielu pieņemto izmaksu pārbaudīto apjomu, bet 
tās reti aptver visas izmaksas. Kļūdu īpatsvaru aprēķināja kā daļu no visām 
pieņemtajām izmaksām, nevis no faktiski revidētajām summām. Tas nozīmē, ka saucējs 
kļūdu aprēķinā bija lielāks, tādējādi kļūdu īpatsvars bija novērtēts par zemu.  

4.29. Komisija ir rīkojusies, lai šo problēmu risinātu. Pēc mūsu novērtējuma 
ietvaros pārbaudīto 40 ex post revīziju analīzes Komisija pārrēķināja kļūdu īpatsvaru. Tā 
rezultātā reprezentatīvais kļūdu īpatsvars, par kuru ziņots attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, tika koriģēts, to palielinot par 
0,34 procentpunktiem. 

4.30. Mēs atzinīgi vērtējam šo tūlītējo koriģējošo pasākumu un Komisijas nodomu 
turpināt šā jautājuma risināšanu. Tomēr šajā korekcijā netiek ņemtas vērā 4.23., 
4.26. un 4.27. punktā aprakstītās problēmas, un kļūdu īpatsvars joprojām ir novērtēts 
par zemu. Turklāt dažas kļūdas nevar pilnībā izteikt skaitļos, tādēļ nav iespējams 
noteikt šā pasākuma ietekmes nozīmīgumu. 

                                                      
12 5.34. punkts. 
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Gada darbības pārskati un citi 
pārvaldības pasākumi 
4.31. Mūsu pārbaudītajos GDP13 bija sniegts objektīvs novērtējums par attiecīgo 
ģenerāldirektorātu finanšu pārvaldību saistībā ar pakārtoto darījumu pareizību. 

4.32. RTD ĢD GDP ir ietverta atruna par maksājumiem saistībā ar izmaksu 
deklarāciju atlīdzināšanu saskaņā ar Septīto pētniecības pamatprogrammu14, jo 
kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 %15. GROW ĢD neformulēja šādu 
atrunu16, jo tas vairs neizmaksā būtisku Septītās pamatprogrammas maksājumu 
summu. Attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, pamatojoties uz savām 
revīzijām, Komisija ziņoja par paredzamo reprezentatīvo kļūdu īpatsvaru 3,3 %17 un 
atlikušo kļūdu īpatsvaru 2,15 %. Šīs revīzijas attiecās tikai uz maksājumiem, kas veikti 
2014.–2018. gada periodā. 

4.33. 2018. gada pārskatā mēs ziņojām, ka Septītās pamatprogrammas sistēmisko 
kļūdu korekciju piemērošanas rādītājs bija tikai 57,6 %18. Līdz 2019. gada beigām šis 
rādītājs bija palielinājies līdz 72 %, pārsniedzot pašu noteikto 70 % mērķi. Tas ir labs 
sasniegums. GDP arī noteikts, ka resursus, kas vajadzīgi atlikušo 1904 gadījumu 
risināšanai, “nedrīkst novērtēt par zemu”. 

                                                      
13 Sk. 4.5. punkta (c) apakšpunktu. 

14 Atruna nozīmē, ka ģenerāldirektora ticamības deklarācija ir ar iebildēm, jo Septītās 
pamatprogrammas kontroles sistēmu efektivitāte nesasniedz paredzēto līmeni. 

15 3,52 %. 

16 Pamatojoties uz atrunu de minimis robežvērtību. 

17 Ņemot vērā revīzijas ziņojumu projektu rezultātus. 

18 5.29. punkts. 
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4.34. 2019. gada beigās RTD ĢD bija 13 neizpildīti IRD ieteikumi, no kuriem trīs 
ieteikumu īstenošana bija kavēta. Tas ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
kad nebija izpildīti 26 ieteikumi, tostarp deviņi ar nokavētu termiņu. Trīs no 
neizpildītajiem ieteikumiem un viens no ieteikumiem ar kavētu termiņu tika klasificēti 
kā “ļoti svarīgs”. “Ļoti svarīgs” kavētais ieteikums, kuram ir noteikts jauns īstenošanas 
mērķtermiņš 2020. gada 30. jūnijā, paredz, ka ir jāuzrauga, vai saņēmēji ievēro 
līgumprasību attiecībā uz projektu rezultātu izplatīšanu un turpmāku izmantošanu, kā 
arī ziņošanas pienākumus šajā sakarā. 

4.35. Mēs izskatījām informāciju Komisijas 2019. gada AMPR attiecībā uz aplēsto 
risku maksājumu laikā DFS 1.a apakškategorijā ietilpstošajās politikas jomās. Komisija 
neaprēķina vienotu apakškategorijas īpatsvaru, bet aprēķina divus: vienu – pētniecībai, 
rūpniecībai, kosmosam, enerģētikai un transportam (2,0 %) un otru – citām iekšējām 
rīcībpolitikas nozarēm (1,0 %). Pamatojoties uz Komisijas skaitliskajiem datiem, mēs 
aprēķinājām, ka DFS 1.a apakškategorijas kopējais īpatsvars būtu 1,7 %. Šī procentuālā 
daļa ir zem būtiskuma sliekšņa un ir tuvu mūsu aplēstā kļūdu līmeņa diapazona 
apakšējai robežai. Tomēr mēs uzskatām, ka, neraugoties uz Komisijas jau 
piemērotajiem pasākumiem, šis īpatsvars joprojām ir novērtēts par zemu, un to var 
skaidrot ar iepriekš 4.23., 4.26. un 4.27. punktā izklāstītajām problēmām. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

4.36. Iegūtie revīzijas pierādījumi, kurus izklāstījām šajā nodaļā, kopumā liecina, ka 
kļūdu līmenis apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” 
izdevumos bija būtisks. Saskaņā ar mūsu veiktajām darījumu pārbaudēm šajā 
DFS apakškategorijā kopējais aplēstais kļūdu līmenis ir 4,0 % (sk. 4.1. pielikumu). Tas ir 
tuvu 2015., 2016. un 2017. gadā konstatētajiem rādītājiem. Mūsu rezultāti liecina, ka 
kļūdu līmenis pastāvīgi bija augsts attiecībā uz pētniecības un inovācijas izdevumiem, 
kas bija galvenais kļūdu avots, un daudz zemāks attiecībā uz pārējo apakškategoriju. 

4.37. Neraugoties uz pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ieviestajiem 
vienkāršojumiem, personāla izmaksu deklarēšanas noteikumi nozīmē, ka kļūdu 
īpatsvars joprojām pārsniedz būtiskuma slieksni. 

4.38. AMPR sniegtais aplēstais risks maksājuma laikā (1,7 % saskaņā ar mūsu 
pārrēķinu) ir tuvu mūsu aplēstā kļūdu līmeņa diapazona apakšējai robežai un ir zem 
būtiskuma sliekšņa. 

Ieteikumi 

4.39. Mūsu konstatējumi par to, kā ir izpildīti Palātas 2016. gada pārskatā sniegtie 
trīs ieteikumi, ir aprakstīti 4.2. pielikumā. Komisija ir pilnībā īstenojusi divus 
ieteikumus, savukārt vienu – lielākajā daļā aspektu. 

4.40. Pamatojoties uz šo pārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem par 
2019. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai. 

4.1. ieteikums 

Veikt mērķtiecīgākas MVU izmaksu deklarāciju pārbaudes un uzlabot informācijas 
kampaņu par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējuma noteikumiem, 
pievēršot īpašu uzmanību šiem nozīmīgajiem saņēmējiem. 

Termiņš: 2021. gada vidus. 
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4.2. ieteikums 

Veikt kampaņu, lai atgādinātu visiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” atbalsta 
saņēmējiem par personāla izmaksu aprēķina un deklarēšanas noteikumiem, īpašu 
uzmanību pievēršot kļūdu veidiem, kas aprakstīti šīs nodaļas 4.11.–4.15. punktā. 

Termiņš: 2021. gads. 

4.3. ieteikums 

Turpināt vienkāršot noteikumus par personāla izmaksām nākamajā pētniecības 
pamatprogrammā (“Apvārsnis Eiropa”). 

Termiņš: 2020. gada beigas. 

4.4. ieteikums 

Attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”: 

— rīkoties, lai reaģētu uz apsvērumiem, kas formulēti pēc ex post revīziju pārbaudes 
attiecībā uz dokumentēšanu, izlases veidošanas saskaņotību un revīzijas 
procedūru kvalitāti, un 

— attiecībā uz trešo revīzijas kārtu, par kuru noslēgti līgumi, veikt attiecīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka revidenti pilnībā pārzina pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” noteikumus, un pārbaudīt viņu darba kvalitāti. 

Termiņš: 2021. gada vidus. 
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Pielikumi 

4.1. pielikums. — Darījumu pārbaužu rezultāti apakškategorijā 
“Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” 
  2019 2018 
  

  
  

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE   

  
  

Darījumi kopā: 130 130 

    
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME   

   
Aplēstais kļūdu līmenis 4,0 % 2,0 % 

 
 

 

 Augšējā kļūdu robeža 6,4 %  

 Apakšējā kļūdu robeža 1,5 %  
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4.2. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai” 

Gads Palātas ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mūsu ieteikumi Komisijai: 
1. ieteikums 
Turpināt racionalizēt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumus 
un procedūras, lai samazinātu juridisko nenoteiktību, vairāk izmantojot 
pārskatītajā Finanšu regulā piedāvātās vienkāršotās izmaksu iespējas, 
piemēram, vienības izmaksas, vienreizējos maksājumus, vienotas 
likmes finansējumu un godalgas. 

X      

2. ieteikums 
Nodrošināt, ka tās dienesti saskaņā ar konsekventu pieeju aprēķina 
kļūdu īpatsvarus un kopējo riskam pakļauto summu. 

X      

3. ieteikums  
Nekavējoties novērst IRD konstatētās nepilnības ex post revīzijās, 
samazinot laiku, kas vajadzīgs ex post revīziju slēgšanai, un uzlabojot 
iekšējos procesus plānošanai, uzraudzībai un ziņošanai par tām. 

  X     
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5. nodaļa 

Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija — DFS 
1.b apakškategorija 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 5.1.–5.12. 
Īss apraksts 5.2.–5.5. 
Politikas mērķi un izdevumu instrumenti 5.2. 

Īstenošana, kontrole un ticamības nodrošināšanas sistēma 5.3.–5.5. 

Revīzijas tvērums un pieeja 5.6.–5.12. 

Darījumu pareizība 5.13.–5.62. 
Mūsu veiktās darījumu pārbaudes un revīzijas darba 
pārskatīšanas/atkārtošanas rezultāti 5.14.–5.35. 
Neattiecināmi projekti 5.18.–5.20. 

Iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi 5.21.–5.27. 

Neattiecināmi izdevumi 5.28.–5.29. 

Svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums 5.30. 

Finanšu instrumentu izmantošanas noteikumu neievērošana 5.31.–5.35. 

Mūsu novērtējums par revīzijas iestāžu darbu 5.36.–5.47. 

Komisijas darbs pārliecības gūšanai un atlikušo kļūdu 
īpatsvara paziņošana gada darbības pārskatos 5.48.–5.62. 

Secinājums un ieteikumi 5.63.–5.69. 
Secinājums 5.63.–5.67. 

Ieteikumi 5.68.–5.69. 

Pielikumi 
5.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 

5.2. pielikums. Informācija par ES darbību dalībvalstīs 

5.3. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas jomā 
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Ievads 
5.1. Šajā nodaļā ir sniegti mūsu konstatējumi par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
1.b apakškategoriju “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”. Apskats par šīs 
apakškategorijas galvenajām darbībām un izdevumiem 2019. gadā ir sniegts 
5.1. izcēlumā. Sīkāku skaidrojumu par 2019. gada revīzijas datu kopu sk. 5.9. punktā. 

5.1. izcēlums 

DFS 1.b apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija” sadalījums 2019. gadā 

 

Citi 
1,5 (2,8 %)

Eiropas Sociālais fonds 
13,9 (25,9 %)

Kohēzijas fonds 
8,8 (16,4 %)

Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds un citas 
reģionālās darbības 
29,6 (54,9 %)

Kohēzija
53,8
33,8 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta un sadalījums pa fondiem

(miljardi EUR)

159,1
miljards

EUR
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(*) 52,0 miljardus EUR veido tie ikgadējie avansa un starpposma maksājumi par 2014.–2020. gada 
plānošanas periodu, kuri nebija iekļauti pārskatos, uz kuru pamata bija sagatavoti ticamības 
apliecinājumu kopumi, ko Komisija apstiprināja 2019. gadā. Saskaņā ar pakārtoto darījumu 
vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 11. punktu) šos maksājumus uzskata par 
priekšfinansējumu, un tādēļ tie nav iekļauti mūsu revīzijas datu kopā, ko veidojām 2019. gada 
pārskata sagatavošanai. Šos maksājumus iekļausim mūsu revīzijas datu kopā tajā gadā, kad Komisija 
pieņems attiecīgos pārskatus (piem., 2020. gada ticamības deklarācijā iekļausim maksājumus, kas 
pieder 2018.–2019. grāmatvedības gadam). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Īss apraksts 

Politikas mērķi un izdevumu instrumenti 

5.2. Šīs apakškategorijas izdevumu mērķis ir samazināt atšķirības dažādu 
ES dalībvalstu un reģionu attīstības līmenī un pastiprināt visu reģionu konkurētspēju1. 
Lai sasniegtu šos mērķus, tiek izmantoti 

a) šādi dalīti pārvaldīti fondi/instrumenti: 

— Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kura mērķis ir mazināt galvenās 
reģionu atšķirības, sniedzot finansiālu atbalstu infrastruktūras izveidei un veicot 

                                                      
1 Sk. Līguma par Eiropas Savienības darbību 174.–178. pantu (OV C 326, 26.10.2012., 

47. lpp.). 

lī i  k āj i   1 8
galīgie maksājumi:  1,8

2014.–2020. gada maksājumi saistībā ar izdevumiem, 
kurus Komisija vēl nav pieņēmusi ⁽*⁾: 52,0

priekšfinansējuma dzēšana un 2017. un 2018. gada maksājumi par 2007.–
2013. gada darbības programmām, ko slēdza 2019. gadā: 1,7

2014.–2020. gada izdevumi, ko pieņēma 
2019. gadā: 24,9

kopā: 28,4

kopā: 53,8

0 10 20 30 40 50 60

Revīzijas
datu kopa

Maksājumi

2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem (miljardi EUR)
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produktīvas investīcijas, kas sekmē jaunu darbavietu radīšanu, galvenokārt 
uzņēmumos; 

— Kohēzijas fonds (KF), no kura nolūkā veicināt ilgtspējīgu attīstību finansē vides un 
transporta projektus dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā līmeņa; 

— Eiropas Sociālais fonds (ESF), kura mērķis ir veicināt augstu nodarbinātības līmeni 
un radīt vairāk un labākas darba vietas, tostarp pasākumi, kas īstenoti ar 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) starpniecību, īpaši pievēršoties 
reģioniem, kuros ir augsts jauniešu bezdarba līmenis2; 

— citas mazākas shēmas, tostarp Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām (FEAD); 

b) ieguldījums Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI), kuru tieši 
pārvalda Komisija un no kura finansē Eiropas komunikāciju tīklu (TEN)3 projektus. 

Īstenošana, kontrole un ticamības nodrošināšanas sistēma 

5.3. Šajā DFS apakškategorijā dalībvalstis parasti iesniedz daudzgadu darbības 
programmas (DP) katra plānošanas perioda sākumā uz visu DFS termiņu. Pēc tam, kad 
Komisija ir devusi savu apstiprinājumu, atbildību par DP īstenošanu dala attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD (REGIO ĢD) un 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD (EMPL ĢD)). Atbalsta saņēmēji saņem 
atlīdzības maksājumus ar dalībvalstu iestāžu starpniecību, un no ES budžeta līdzfinansē 
attiecināmās izmaksas, kas ir radušās par darbībām, kuras apstiprinātas saskaņā ar 
DP nosacījumiem. Vadošās iestādes veic apstiprinājumpārbaudes, lai nepieļautu 
neattiecināmu izdevumu apliecināšanu Komisijai. 

                                                      
2 ERAF, KF un ESF ir trīs no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi), 

uz kuriem visiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 
(Kopīgo noteikumu regula). Abi pārējie ESI fondi ir aplūkoti šā pārskata 6. nodaļā. 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2008 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 
20.12.2013., 129. lpp.). 
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5.4. 2014.–2020. gada plānošanas periodam ieviestās kontroles un ticamības 
nodrošināšanas sistēmas4 mērķis ir panākt, lai atlikušo kļūdu īpatsvars5 DP gada 
pārskatos būtu zemāks par 2 % būtiskuma slieksni, kas noteikts regulējumā6. Lai 
nodrošinātu, ka pēc vadošo iestāžu apstiprinājumpārbaudēm pārskatos, kuri 
jāapliecina Komisijai, nepaliek būtisks pārkāpumu līmenis, kontroles un ticamības 
nodrošināšanas sistēmā ir iekļaut šādi trīs elementi: 

— revīzijas iestāžu darbs saistībā ar gada pārskatos iekļautajiem izdevumiem. Šā 
darba rezultāts ir gada kontroles ziņojums, ko dalībvalstis iesniedz Komisijai kā 
daļu no “ticamības apliecināšanas dokumentu kopas”7. Šajā ziņojumā ir dots 
atlikušo kļūdu īpatsvars darbības programmai (vai darbības programmu grupai) un 
revīzijas atzinums par deklarēto izdevumu pareizību un pārvaldības un kontroles 
sistēmu darbības efektivitāti; 

— ikgadējā pārskatu pieņemšana. Šajā saistībā Komisija galvenokārt administratīvi 
pārbauda pārskatu pilnīgumu un precizitāti tā, lai tos varētu pieņemt un varētu 
atbrīvot iepriekš ieturēto 10 % garantiju8; 

— Komisijas dokumentārās pārbaudes. Tajās skata katru ticamības apliecināšanas 
dokumentu kopu un atlasītas atbilstības revīzijas dalībvalstīs. Komisija šīs 
pārbaudes veic, lai izdarītu secinājumus par revīzijas iestāžu paziņotajiem atlikušo 
kļūdu īpatsvariem un apstiprinātu tos. Tā publicē atlikušo kļūdu īpatsvarus, kā arī 
to vidējo svērto vērtību nākamā gada darbības pārskatos (GDP). Šos datus 
izmanto kā galvenos snieguma rādītājus. 

                                                      
4 Mēs sniedzām sīkāku informāciju par ESI fondiem piemēroto kontroles un ticamības 

nodrošināšanas sistēmu, tostarp par laika grafiku, mūsu 2017. gada pārskatā (6.5.–
6.15. punkts) un 2018. gada pārskatā (6.1. attēls). 

5 Komisijas gada darbības pārskatos ir izmantots jēdziens “atlikušā riska īpatsvars” saistībā ar 
2007.–2013. gada plānošanas perioda slēgšanu un “atlikušais kopējais kļūdu īpatsvars” 
saistībā ar 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Šajā nodaļā ar jēdzienu “atlikušo kļūdu 
īpatsvars” mēs apzīmējam abus. 

6 Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Kopīgo 
noteikumu regulu (OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp.), 28. panta 11. punkts. 

7 Ticamības apliecināšanas dokumentu kopās ietilpst pārvaldības deklarācija, gada 
kopsavilkums, apliecinātie gada pārskati, gada kontroles ziņojums un revīzijas atzinums. 

8 Kopīgo noteikumu regulas 130. pants ierobežo starpposma maksājumu atlīdzināšanu līdz 
90 %. Atlikušos 10 % izmaksā pēc pārskatu pieņemšanas. 
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5.5. 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmu slēgšanas process 
ir lielos vilcienos salīdzināms ar 5.4. punktā aprakstīto procesu. 

Revīzijas tvērums un pieeja 

5.6. Mūsu mērķis bija veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās ticamības deklarācijas 
sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā. Ņemot vērā kontroles un ticamības 
nodrošināšanas sistēmas īpatnības šajā izdevumu jomā, mēs arī tiecāmies novērtēt, 
kādā mērā var paļauties uz revīzijas iestāžu un Komisijas darbu. Mēs to darījām, lai pēc 
iespējas palielinātu viņu darba izmantojumu nākotnē un šajā kontekstā noteiktu, kur 
nepieciešami turpmāki uzlabojumi. 

5.7. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz 
šo DFS apakškategoriju mēs pārbaudījām turpmāk minēto: 

a) 236 darījumu izlasi, kura tika veidota tā, lai statistiski pārstāvētu visu izdevumu 
diapazonu DFS 1.b apakškategorijā. Izlasē ietilpa 223 darījumi, kuru izdevumi bija 
apliecināti ticamības apliecināšanas dokumentu kopā un slēgšanas dokumentu 
kopā (ieskaitot 220 darījumus, kurus iepriekš bija pārbaudījusi revīzijas iestāde9), 
kā arī astoņi finanšu instrumenti un pieci Komisijas tieši pārvaldīti Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekti; 

b) revīzijas iestāžu darbu, kas veikts, lai apstiprinātu informāciju, kura ietverta 
24 ticamības apliecināšanas/slēgšanas dokumentu kopās, kuras attiecas uz 
minētajiem iepriekš pārbaudītajiem 220 darījumiem; 

c) Komisijas darbu, kas veikts, lai pārskatītu un apstiprinātu atlikušo kļūdu īpatsvaru, 
kas paziņots 2014.–2020. gada ticamības apliecināšanas dokumentu kopās, kā arī 
Komisijas revīzijas darbu attiecībā uz šo dokumentu kopu pareizības aspektiem; 

d) REGIO ĢD un EMPL ĢD gada darbības pārskatos iekļautās informācijas pareizību 
un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā (AMPR). 

5.8. Mūsu revīzijas datu kopā (28,4 miljardi EUR) ietilpa i) 2014.–2020. gada perioda 
izdevumi, kas bija iekļauti 2017./2018. grāmatvedības gada pieņemtajās ticamības 
apliecināšanas dokumentu kopās, ii) 2007.–2013. gada izdevumi, kas bija iekļauti 

                                                      
9 Sk. 5.41. punktu. 
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Komisijas 2019. gadā slēgto darbības programmu slēgšanas dokumentu kopās, un 
iii) Kohēzijas fonda piešķīrumi EISI. 

5.9. 2019. gadā Komisija pieņēma pārskatus, kuros bija iekļauti izdevumi, kas 
radušies 351 darbības programmā (DP) no 420 apstiprinātajām DP (24,3 miljardi EUR). 
Šie pārskati bija daļa no ticamības apliecināšanas dokumentu kopām, ko par 2014.–
2020. gada plānošanas periodu iesniedza visas 28 dalībvalstis. Saistībā ar 
2017./2018. grāmatvedības gadu dalībvalstis bija ziņojušas par atlīdzības maksājumiem 
galasaņēmējiem ar finanšu instrumentu starpniecību 60 no šīm DP (0,6 miljardi EUR). 
Turklāt Komisija slēdza vai daļēji slēdza10 54 DP, kas bija 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda DP, norēķinoties par 2,2 miljardiem EUR. Ieguldījums EISI veidoja apmēram 
vienu miljardu EUR. 

5.10. Mēs divās daļās apstrādājām mūsu izlasi, kurā bija iekļauti 223 darījumi ar 
izdevumiem, kas apliecināti ticamības apliecināšanas un slēgšanas dokumentu kopās. 
Pirmkārt, mēs atlasījām 24 dokumentu kopas (20 no 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda un četras no 2007.–2013. gada plānošanas perioda), kas aptver 40 no 394 DP, 
par kurām Komisija bija veikusi norēķinu no ES budžeta 2019. gadā. Pēc tam no šīm 
24 kopām mēs atlasījām darījumus, kurus revīzijas iestādes bija iepriekš pārbaudījušas. 

5.11. Daļu no mūsu izlases veidoja astoņi 2014.–2020. gada perioda finanšu 
instrumenti. Mēs atlasījām instrumentus, no kuriem bija veikti maksājumi 
galasaņēmējiem 2017./2018. grāmatvedības gadā. Gadījumos, kad revīzijas iestāde 
nebija revidējusi galasaņēmējiem izmaksātās summas, mēs atlasījām šos izmaksājumus 
tieši. 

5.12. 5.2. pielikumā ir dots mūsu darījumu izlases sadalījums un katrai dalībvalstij 
konstatēto skaitļos izsakāmo kļūdu skaits. 

                                                      
10 Ja jautājumi, kam ir būtiska ietekme, paliek atvērti, Komisija norēķinās tikai par 

neapstrīdētu summu. Atlikumu dzēš un darbības programmu slēdz, kad atvērtie jautājumi ir 
atrisināti. 
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Darījumu pareizība 
5.13. Šajā pārskata nodaļas daļā ietilpst trīs apakšiedaļas. Pirmā apakšiedaļa 
attiecas uz mūsu pārbaudi, kurā skatījām šā gada 236 darījumu izlasi, un tās nolūks ir 
sniegt ieskatu par galvenajiem kļūdu avotiem. Otrā apakšiedaļa attiecas uz mūsu 
novērtējumu par revīzijas iestāžu darbu, bet trešā ir saistīta ar Komisijas darbu. Visās 
apakšiedaļās aprakstītie konstatējumi veido pamatu mūsu secinājumiem par abu 
atbildīgo ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos un Komisijas gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā iekļauto informāciju attiecībā uz pareizību. 

Mūsu veiktās darījumu pārbaudes un revīzijas darba 
pārskatīšanas/atkārtošanas rezultāti 

5.14. Apskats par mūsu darījumu pārbaužu rezultātiem ir sniegts 5.1. pielikumā. 
236 pārbaudītajos darījumos mēs konstatējām un izteicām skaitļos 29 kļūdas, ko 
revīzijas iestādes nebija atklājušas. Ņemot vērā 64 kļūdas, ko revīzijas iestādes bija 
atklājušas iepriekš, un programmu iestāžu piemērotās korekcijas (par kopējo summu 
334 miljoni EUR abiem plānošanas periodiem kopā), mēs lēšam, ka kļūdu līmenis 
ir 4,4 %11. 

5.15. Revīzijas iestādes bija ziņojušas par 64 skaitļos izsakāmām kļūdām ticamības 
apliecināšanas/slēgšanas dokumentu kopās saistībā ar mūsu izlasē iekļautajiem 
236 darījumiem. Šīs kļūdas bija neattiecināmas izmaksas (39), nepareizs publiskais 
iepirkums (24) un iztrūkstoši apliecinošie dokumenti (viena kļūda)12. Dalībvalstis bija 
piemērojušas finanšu korekcijas, pēc vajadzības tās ekstrapolējot, lai samazinātu 
atlikušo kļūdu īpatsvarus līdz vai zem 2 % būtiskuma sliekšņa. 

5.16. 5.2. izcēlumā ir apkopots mūsu konstatēto kļūdu sadalījums kategorijās 
(pirms finanšu korekciju ņemšanas vērā). Lielākās kļūdu kategorijas mūsu aplēstajā 
kļūdu līmenī ir neattiecināmi projekti un iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi (īpaši 
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana). Plašāka informācija par šīm kļūdām 
sniegta 5.18.–5.35. punktā. 

                                                      
11 Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse. 

Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 2,1 % līdz 6,7 % 
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža). 

12 Vienā darījumā var būt vairāk nekā viena veida kļūdas. 
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5.2. izcēlums 

Mūsu atklāto kļūdu sadalījums 

 
Avots: ERP. 

5.17. Atklāto kļūdu skaits un ietekme liecina, ka šajā jomā ir augsts objektīvais risks 
un ka vadošo iestāžu pārbaudes joprojām bieži ir neefektīvas, lai novērstu vai atklātu 
pārkāpumus atbalsta saņēmēju deklarētajos izdevumos. 

Neattiecināmi projekti 

5.18. Mēs konstatējām piecus 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
ERAF projektus, kuros atbalsts bija piešķirts saņēmējiem vai darbībām, kas neatbilda 
attiecīgajā regulā un darbības programmā izvirzītajiem attiecināmības nosacījumiem. 
Šādi gadījumi veido 17 % no visām mūsu atrastajām skaitļos izsakāmajām kļūdām jeb 
apmēram 2,2 procentpunktus no aplēstā kļūdu līmeņa. 

5.19. Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 65. panta 6. punktu vadošās 
iestādes nedrīkst piešķirt ES finansējumu darbībām, kuras finansējuma pieteikuma 
iesniegšanas datumā ir jau fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas13. Šo noteikumu 

                                                      
13 KNR nav paskaidrots, ko nozīmē “fiziski pabeigts vai pilnībā īstenots”. Komisija precizēja 

dalībvalstīm, ka “fiziska pabeigšana” attiecas uz projektiem, kuros ir fizisks rezultāts. 
“Pilnībā īstenots” nozīmē to pašu pārējos gadījumos, kad darbībām nav fiziska rezultāta vai 
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ieviesa, jo 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija tendence iesniegt projektus ar 
atpakaļejošu datumu, taču tas nav ES naudas labākais izmantojums. Mēs uzskatām, ka 
trijos no pieciem neattiecināmajiem projektiem šis noteikums nebija ievērots. 

5.20. Mūsu pārbaudītās darbības bija vispirms finansētas ar valsts līdzekļiem un 
pirms to apstiprināšanas ES finansējuma saņemšanai jau bija fiziski pabeigtas. 
Programmu iestādes šo noteikumu interpretēja tā, ka darbību, kura vēl nav finansiāli 
vai administratīvi slēgta, uzskata par fiziski nepabeigtu. Tomēr fiziska pabeigšana 
nozīmē projekta tiešo rezultātu sasniegšanai vajadzīgo darbu vai pasākumu 
pabeigšanu, un tas parasti notiek pirms galīgā maksājuma un administratīvās 
slēgšanas. Neattiecināma projekta piemērs ir sniegts 5.3. izcēlumā. 

5.3. izcēlums 

Neattiecināma projekta piemērs 

Portugālē kāda pašvaldība pieteicās uz ES līdzfinansējumu gājēju celiņa izbūvei 
pilsētā. Līgumslēgšanas tiesības bija piešķirtas 2015. gadā, kad projekta izpildei 
paredzēja četrus mēnešus, bet uz dotāciju pieteicās 2017. gadā, norādot, ka lielākā 
daļa darbu ir pabeigti. Tomēr, pamatojoties uz sniegto informāciju, mēs secinājām, 
ka papildus citiem pārkāpumiem projekts pieteikuma iesniegšanas laikā jau bija 
fiziski pabeigts. 

Mēs Itālijā konstatējām vēl divus citus gadījumus, kad nebija ievērots KNR 65. panta 
6. punkts. 

Iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi 

5.21. Šogad mēs konstatējām 23 iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumus un trīs no 
tiem izteicām skaitļos. Lielākā daļa pārkāpumu bija saistīti ar publisko iepirkumu. 

Neraugoties uz daudzām korekcijām, publiskais iepirkums joprojām ir nozīmīgs kļūdu 
avots 

5.22. Publiskā iepirkuma procedūras ir galvenais instruments publisko līdzekļu 
saimnieciskai un efektīvai izlietošanai un iekšējā tirgus izveidei. Mēs pārbaudījām 
165 procedūras, kas aptvēra būvdarbus, pakalpojumus un piegādes. Lielākā daļa no šīm 
procedūrām bija saistītas ar projektiem, ko līdzfinansē ERAF/KF darbības programmās. 

                                                      
rezultāts tikai daļēji ir fizisks, bet ir arī citi elementi vai projekta daļas, kas arī jāīsteno, lai 
darbību varētu uzskatīt par īstenotu. 
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5.23. Revīzijas iestādes mūsu pārbaudītajos darījumos bija atklājušas 24 gadījumus, 
kad nebija ievēroti publiskā iepirkuma noteikumi, un bija piemērojušas vienotas likmes 
korekcijas robežās no 5 % līdz 100 %, kā noteikts attiecīgajos Komisijas lēmumos14. 

5.24. 19 iepirkuma procedūrās mēs konstatējām gadījumus, kad nebija ievēroti 
ES un/vai valsts publiskā iepirkuma noteikumi, un revīzijas iestādes to nebija atklājušas 
(sk. 5.4. izcēlumu). Lielākā daļa mūsu atklāto kļūdu bija saistītas ar līgumiem, kuru 
vērtība pārsniedza ES iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības15, un tādos 
gadījumos parasti piemēro visaptverošākas procedūras. Divi bija nopietni pārkāpumi, 
kuru rezultātā mainījās konkursa iznākums, un mēs par tiem ziņojām kā par skaitļos 
izsakāmām kļūdām. Tie veidoja 7 % no visām mūsu konstatētajām un skaitļos 
izsakāmajām kļūdām jeb apmēram 0,6 procentpunktus no aplēstā kļūdu līmeņa. 
Pārējās kļūdas, kas bija pieļautas iepirkuma konkursos, bija publicēšanas un 
pārredzamības prasību neievērošana un diskriminējošas tehniskās specifikācijas. Šīs 
kļūdas mēs neizteicām skaitļos. 

5.4. izcēlums 

Atlases kritēriju nepareiza piemērošana 

Kāds atbalsta saņēmējs Rumānijā rīkoja atklātu starptautisku publiskā iepirkuma 
procedūru attiecībā uz atkritumu izgāztuves sanācijas projektu. Viens no atlases 
kritērijiem bija profesionāla pieredze, kas jāpierāda ar noteiktu skaitu līdzīgu 
projektu. Mūsu analīze liecināja, ka sekmīgā kandidāta pieredzes apjoms līdzīgā 
darbā nebija pietiekams. Līgumslēdzējai iestādei būtu bijis jāizslēdz šis sekmīgais 
piedāvājums no konkursa, tātad deklarētie šā līguma izdevumi ir neattiecināmi. 

Mēs Rumānijā konstatējām vēl vienu citu publiskā iepirkuma kļūdu. 

                                                      
14 Komisijas Lēmums C(2013) 9527 final, ar ko izstrādā un apstiprina pamatnostādnes par tādu 

finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā 
Komisija veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto pārvaldību, 
19.12.2013., un Komisijas Lēmums C(2019) 3452 final, ar ko nosaka pamatnostādnes par 
tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskajam iepirkumam piemērojamo noteikumu 
neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība, 14.5.2019. 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko 
iepirkumu (OV L 94, 28.3.2014.). 
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Viens projekts nebija attiecināms valsts atbalsta noteikumu pārkāpumu dēļ 

5.25. Valsts atbalsts, ja vien tas nav zem de minimis robežvērtības, principā nav 
savienojams ar iekšējo tirgu, jo tas var kropļot tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tomēr 
šim noteikumam ir izņēmumi, īpaši, ja uz projektu attiecas Vispārējā grupu atbrīvojuma 
regula (VGAR)16. Dalībvalstīm ir jāpaziņo par citiem valsts atbalsta gadījumiem, lai 
Komisija varētu formulēt viedokli par to saderību. 

5.26. Šogad mēs konstatējām, ka ES valsts atbalsta noteikumi bija pārkāpti trijos 
ERAF projektos un vienā ESF projektā. Uzskatām, ka vienam ERAF projektam 
nepienācās saņemt ne ES, ne dalībvalsts publisko finansējumu. Mēs neizteicām skaitļos 
pārējās trīs kļūdas, jo, lai gan dalībvalsts nebija (pareizi) novērtējusi valsts atbalsta 
pastāvēšanu, šiem gadījumiem nebija ietekmes uz publiskā finansējuma apjomu. 

5.27. Vienā darījumā Portugālē mēs konstatējām to pašu sistēmisko valsts atbalsta 
nepilnību (nav stimulējošās ietekmes), ko apzinājām un ziņojām pagājušajā gadā. 
2019. gadā Komisija lūdza Portugāles iestādēm apzināt visas skartās darbības, kas 
attiecās uz 2017./2018. un 2018./2019. grāmatvedības gadu, un izdarīt vajadzīgās 
korekcijas, lai nepareizie izdevumi neuzrādītos pārskatos. Portugāles iestādes ir 
labojušas 48 miljonus EUR, kas attiecas uz 2018./2019. grāmatvedības gadu, un 
65 miljonus EUR, kas attiecas uz 2017./2018. grāmatvedības gadu (gads, uz kuru ir 
attiecināma mūsu pārbaudītā darbība). 

Neattiecināmi izdevumi 

5.28. Kad dalībvalstu iestādes deklarē izdevumus Komisijai, tās apliecina, ka tie 
radušies atbilstoši piemērojamajiem ES un valsts noteikumiem. Mēs konstatējām 
neattiecināmus izdevumus 15 darījumos no mūsu pārbaudītajiem darījumiem, un šie 
gadījumi veido 52 % no visām mūsu atrastajām skaitļos izsakāmajām kļūdām jeb 
apmēram 0,6 procentpunktus no aplēstā kļūdu līmeņa. 

5.29. Galvenie neattiecināmu izdevumu iemesli bija projekta dalībnieki vai izmaksu 
pozīcijas, kas neatbilda attiecināmības noteikumiem. Neattiecināmu izdevumu piemērs 
ir sniegts 5.5. izcēlumā. Mēs konstatējām arī dažus gadījumus, kad kļūdas bija saistītas 
ar vienkāršotajām izmaksu iespējām. 

                                                      
16 Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta 

kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(OV L 187, 26.6.2014., 1.–78. lpp.). 
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5.5. izcēlums 

Tāda gadījuma piemērs, kad dalībnieki nav ievērojuši attiecināmības 
noteikumus 

Atbilstoši vienai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas darbībai Spānijā tika subsidēti 
nodarbinātības līgumi pētniecības darba veikšanai universitātē. Universitāte 
publicēja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pētniecības jomas amata vietām. Lai 
kandidāti varētu pretendēt uz pieņemšanu darbā, viņiem bija jāatbilst Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas prasībām (attiecīgajā periodā viņi nedrīkst būt 
nodarbinātas personas un nedrīkst mācīties izglītības iestādēs vai apgūt cita veida 
mācības), un viņiem jābūt reģistrētiem valsts Garantijas jauniešiem sistēmā. Mēs 
konstatējām, ka vairāki dalībnieki (astoņi no pārbaudītajiem 30 kandidātiem) 
pieteikuma iesniegšanas laikā bija vai nu nodarbināti citā universitātē, vai arī apguva 
pēcdiploma studijas darbā pieņemošajā universitātē, tātad viņi nebija attiecināmi 
kandidāti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalsta saņemšanai. 

Mēs konstatējām kļūdas saistībā ar neattiecināmiem dalībniekiem arī vienā darbībā 
Grieķijā un vienā – Polijā. 

Svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums 

5.30. Atbalsta saņēmējiem un dalībvalstu programmu iestādēm ir jāievieš sistēmas 
un procedūras pienācīgas revīzijas takas nodrošināšanai, tostarp ir jāsaglabā 
dokumentāri pierādījumi. Visbiežākā kļūda ESF izdevumos, par kuru ziņo revīzijas 
iestādes, ir svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums. Mēs konstatējām iztrūkstošu 
apliecinošo informāciju vai dokumentāciju piecās mūsu pārbaudītajās darbībās (trīs 
ERAF un divas ESF darbības). Četros gadījumos, kad dalībvalstu programmu iestādes vai 
saņēmēji nespēja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu atbilstību attiecināmības 
nosacījumiem, mēs šīs kļūdas izteicām skaitļos. Rezultātā kļūdaini bija apmēram 14 % 
no visiem mūsu skaitļos izteiktajiem darījumiem jeb 0,2 procentpunkti no aplēstā kļūdu 
līmeņa. 

Finanšu instrumentu izmantošanas noteikumu neievērošana 

5.31. Līdz 2017./2018. grāmatvedības gada beigām dalībvalstis bija paziņojušas 
4,1 miljardu EUR vērtas ES iemaksas finanšu instrumentos, un no šīs summas 
dalībvalstis laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam deklarēja apmēram 
1 miljardu EUR. 2018. gada 30. jūnijā izmaksājumi galasaņēmējiem vai izmaksājumi 
galasaņēmēju labā 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā kopā veidoja 
1,2 miljardus EUR, ieskaitot 0,6 miljardus EUR, ko izmaksāja 
2017./2018. grāmatvedības gadā. 
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5.32. Mūsu revīzija aptvēra astoņus 2014.–2020. gada plānošanas perioda finanšu 
instrumentus. Mēs pārbaudījām 69 aizdevumus, astoņus kapitāla ieguldījumus un 
divas izmaksu pozīcijas, kas attiecās uz finanšu starpniekiem maksājamām pārvaldības 
maksām. 

5.33. Mūsu pārbaudē skatījām divas MVU iniciatīvas programmas – Spānijā un 
Rumānijā. Konstatējām neattiecināmus izmaksājumus galasaņēmējiem četros no 
desmit ieguldījumu gadījumiem, ko pārbaudījām Spānijas programmā. Konkrēti, 
finanšu starpnieki bija apstiprinājuši aizdevumus trijos ieguldījumu gadījumos, lai gan 
tie nebija pārliecinājušies, vai saņēmējiem ir MVU statuss. Vēl vienā ieguldījumu 
gadījumā darbība, ar kuru ieguldījums bija pamatots, jau bija pilnībā īstenota un 
apmaksāta pirms aizdevuma parakstīšanas. 

5.34. Mēs jau pārbaudījām šo Spānijas MVU iniciatīvu arī saistībā ar mūsu 
2017. gada pārskatu, kad arī ziņojām par augstu neattiecināmo izdevumu līmeni, un 
secinājām, ka pastāvēja nopietns pārkāpumu risks17. Šā iemesla dēļ šogad mēs arī 
pārbaudījām 13 aizdevumus Spānijas programmā, kuru pamatvērtība bija vismaz divi 
miljoni EUR. Konstatējām, ka deviņus no šiem aizdevumiem nevajadzēja garantēt ar šo 
instrumentu, jo nebija pietiekamu pierādījumu par MVU statusu. Ar Rumānijas 
MVU iniciatīvas programmu stāvoklis bija citādāks, jo aizdevumu pamatvērtība parasti 
bija maza, un mēs neatradām neattiecināmus ieguldījumus. 

5.35. Mūsu 2017. gada pārskatā norādījām uz vajadzību ievērojami uzlabot 
EIB grupas pārvaldīto finanšu instrumentu revīzijas kārtību. Eiropas Investīciju 
fonds (EIF) ir veicis pasākumus šā jautājumu risināšanai un ir uzlabojis uzraudzības un 
kontroles sistēmas. EIF izslēdza no Spānijas programmas vairāk nekā 
4 000 neattiecināmu ieguldījumu (apmēram 7 % no kopējā portfeļa apjoma). Sākot ar 
2018./2019. grāmatvedības gadu, EIF ir arī brīvprātīgi izvērsis “pamatotas pārliecības” 
ziņojumu izmantošanu18. Tomēr vēl ir par agru pilnībā novērtēt šo pasākumu ietekmi 
un efektivitāti, jo tos nepiemēroja 2017./2018. grāmatvedības gadā, ko aptvēra mūsu 
revīzija. 

                                                      
17 Sk. mūsu 2017. gada pārskata 6.36.–6.39. punktu. 

18 Saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 3000. starptautisko apliecinājuma 
uzdevumu standartu (SAUS) “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskas finanšu 
informācijas revīzijas vai pārbaudes”. 
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Mūsu novērtējums par revīzijas iestāžu darbu 

5.36. Revīzijas iestāžu darbs ir ļoti svarīgs kohēzijas izdevumu ticamības 
nodrošināšanas un kontroles sistēmā. Mūsu veiktā šo iestāžu darba caurskatīšana ir 
daļa no procesa, kura nolūks ir vairāk izmantot Komisijas pārliecības gūšanas modeli 
nākotnē. Šogad mēs vērtējām darbu, ko paveikušas 18 no 116 revīzijas iestādēm. 

5.37. Attiecībā uz visām mūsu pārbaudītajām ticamības apliecināšanas un 
slēgšanas dokumentu kopām revīzijas iestādes bija ziņojušas par atlikušo kļūdu 
īpatsvaru, kas ir vienāds ar vai mazāks par 2 %. Kļūdas, ko revīzijas iestādes nebija 
atklājušas, šos īpatsvarus palielina. 

5.38. Ņemot vērā, ka mūsu izlasē iekļautajos revīzijas iestāžu pirms tam 
pārbaudītajos darījumos atklājām kļūdas, kā arī ņemot vērā Komisijas veikto 
pārskatīšanas un revīzijas darbu, jāsecina, ka revīzijas iestāžu paziņotie atlikušo kļūdu 
īpatsvari ne vienmēr ir ticami. Mūsu veiktajā darbā ieguvām pietiekamus pierādījumus, 
lai secinātu, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir virs 2 % deviņās no mūsu pārbaudītajām 
2014.–2020. gada perioda 20 ticamības apliecināšanas dokumentu kopām (45 %). Šīs 
deviņas dokumentu kopas attiecās uz 55 % attiecīgo izdevumu. Komisija savos gada 
darbības pārskatos (GDP), ņemot vērā savu revīzijas darbu un mūsu revīziju sākotnējos 
rezultātus, koriģēja atlikušo kļūdu īpatsvaru virs 2 % astoņām no mūsu izlasē 
iekļautajām deviņām ticamības apliecināšanas dokumentu kopām. 

5.39. Šajos trijos gados, kopš mēs pārbaudām 2014.–2020. gada izdevumus, to 
ticamības apliecināšanas dokumentu kopu skaits, par kurām revīzijas iestādes ir 
paziņojušas neuzticamus atlikušo kļūdu īpatsvarus zem 2 %, visu laiku ir bijis apmēram 
50 % gan no dokumentu kopām, gan no mūsu revīzijām atlasītajiem izdevumiem 
(sk. 5.6. izcēlumu). 
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5.6. izcēlums 

Trīs gadu tendence attiecībā uz ticamības apliecināšanas dokumentu 
kopām, kurās mūsu un Komisijas revīziju rezultātā atlikušo kļūdu 
īpatsvars ir izrādījies lielāks par 2 % 

 
Avots: ERP. 

5.40. Kopš pagājušā gada revīzijas iestādes ziņo par kļūdām, izmantojot kopīgu 
tipoloģiju, par ko panākta vienošanās ar Komisiju19. 5.7. izcēlumā parādīts, kā kļūdu 
veidi, par kuriem visbiežāk ziņo revīzijas iestādes, ir salīdzināmi ar vēl citām kļūdām, ko 
visbiežāk atklāj Komisija un atklājam mēs. Rezultāti liecina, ka visbiežākie pārkāpumu 
veidi joprojām ir neattiecināmi izdevumi un publiskais iepirkums. Visbiežākā kļūda 
ESF izdevumos ir svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums. Lai gan revīzijas iestādes 
mūsu pārbaudītajos projektos jau ir ziņojušas par daudziem pārkāpumiem, daudzas 

                                                      
19 Sk. REGIO ĢD 2019. gada darbības pārskata 27. lpp. un EMPL ĢD 2019. gada darbības 
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To ticamības apliecināšanas dokumentu kopu vērtība, kurās atlikušo kļūdu īpatsvars ir lielāks par
2 %, izteikta kā procentuāla daļa no pārbaudītajām dokumentu kopām

To ticamības apliecināšanas dokumentu kopu skaits, kurās atlikušo kļūdu īpatsvars ir lielāks par 2
%, izteikts kā procentuāla daļa no pārbaudītajām dokumentu kopām

Mūsu izlasē iekļauto ticamības apliecināšanas dokumentu kopu 
vērtība, izteikta kā procentuāla daļa no kopējās vērtības
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kļūdas visos iepriekšējos iekšējās kontroles posmos joprojām paliek neatklātas un 
nelabotas. 

5.7. izcēlums 

Revidentu visbiežāk atklāto kļūdu veidi 

 
Avots: ERP. 

Nepilnības dažu revīzijas iestāžu izlases veidošanas metodēs ietekmēja 
reprezentativitāti 

5.41. Tā kā katrā darbības programmā līdzfinansē lielu skaitu darbību, revīzijas 
iestādēm ir jāizmanto atlase, lai formulētu atzinumu par izdevumu attiecināmību. Lai 
nodrošinātu ticamus rezultātus, izmanto revīzijas datu kopas reprezentatīvu izlasi, 
parasti pamatojoties uz derīgu statistikas atlases metodi20. 

                                                      
20 KNR, 127. pants. 
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5.42. Mēs konstatējām nepilnības, tostarp noteiktu darbību nepietiekamu 
reprezentāciju, izlases veidošanas parametru nepareizu izmantošanu un izlases 
veidošanas revīzijas takas neesamību, piecās no 24 mūsu pārbaudītajām dokumentu 
kopām (ieskaitot četras attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu). Divas no šīm 
nepilnībām zināmā mērā ietekmēja izlašu reprezentativitāti. Tāpēc mums vajadzēja 
izraudzīties papildu trīs darījumu izlasi, lai nodrošinātu pienācīgu revidētās datu kopas 
aptvērumu. 

Revīzijas iestādes joprojām nepilnīgi veic un dokumentē savu darbu 

5.43. Starptautiskie revīzijas standarti paredz, ka revidentiem pārbaudes ir 
jādokumentē, tostarp ir jānorāda skaidras atsauces uz visiem dokumentiem, kas 
attiecībā uz revidētajiem izdevumiem ir vissvarīgākie21. Tas ļauj revidentiem uzņemties 
atbildību par savu darbu un palīdz iekšējiem vai ārējiem vērtētājiem izdarīt 
secinājumus par to, cik plašas un pietiekamas ir pārbaudes. Nepietiekami vai 
neatbilstoši jautājumi vai atbildes kontrolsarakstos palielina risku, ka neattiecināmi 
izdevumi netiek atklāti. 

5.44. Mēs varējām izdarīt secinājumus par 120 no izlasē iekļautajiem 
darījumiem (55 %), pamatojoties uz mūsu veikto revīzijas iestāžu darba pārbaudi. Mēs 
konstatējām trūkumus 100 darījumos (45 %) saistībā ar šā darba tvērumu, kvalitāti 
un/vai dokumentēšanu, un tādēļ mums bija jāatkārto attiecīgās revīzijas procedūras. 
Šie trūkumi attiecās uz 17 no 24 mūsu pārbaudītajiem apstiprinājumu/slēgšanas 
kopumiem. Saistībā ar 25 darījumiem (15 % no kopskaita) tas nozīmēja, ka mums bija 
jāapmeklē saņēmējs. Atkārtojot revīzijas procedūras, mēs konstatējām skaitļos 
izsakāmas kļūdas, kuras revīzijas iestāde iepriekš nebija atklājusi, 23 no 100 darījumiem 
(11 apliecināšanas kopās). Šīs nepilnības apliecina, cik svarīgi ir pienācīgi glabāt revīzijas 
dokumentus un veikt kvalitātes pārbaudes. 

5.45. Mēs veicām atkārtotas pārbaudes nedaudz lielākam skaitam darījumu nekā 
pagājušajā gadā, kad to revīzijas procedūru īpatsvars, kurās atradām papildu kļūdas, 
bija mazāks par vienu trešdaļu no visām revīzijas procedūrām. Taču šogad mēs spējām 
noskaidrot vairāk problēmu, neapmeklējot saņēmējus uz vietas. Šajā kontekstā mēs 
pozitīvi vērtējam Komisijas un revīzijas iestāžu kopīgo iniciatīvu uzlabot revīzijas iestāžu 
darba dokumentēšanu (sk. 5.8. izcēlumu). 

                                                      
21 230. SRS “Revīzijas dokumentācija”. 
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5.8. izcēlums 

Kopīgi centieni uzlabot revīziju dokumentēšanu 

Ņemot vērā mūsu 2017. un 2018. gada revīzijas rezultātus, kas uzrādīja trūkumus 
revīzijas iestāžu kontrolsarakstos un revīzijas materiālu dokumentēšanā, revīzijas 
iestādes un Komisija izveidoja darba grupu, kura izstrādāja labas prakses piezīmi 
revidentiem. Mērķis bija vienoties par kopēju izpratni, kā revidentiem dokumentēt 
revīzijas darbu un kurus apliecinošos dokumentus saglabāt revīzijas materiālos pat 
tad, ja nav formulēti revīzijas konstatējumi. 2019. gada decembrī darba grupa bija 
sagatavojusi “Pārdomu dokumentu par revīzijas dokumentēšanu”. Šis dokuments 
nav izsmeļoša rokasgrāmata, un tā izmantošana nav obligāta, bet tas ir pirmais solis, 
ar kuru tiek uzlabots veids, kādā revīzijas iestādes veic un dokumentē darbu. 

Vienas revīzijas iestādes nepareiza rīcība korekciju gadījumā ietekmēja divus no 
paziņotajiem atlikušo kļūdu īpatsvariem 

5.46. Atlikušo kļūdu īpatsvaru pareizs aprēķins un ticamība cita starpā ir atkarīgi no 
tā, kā apstrādā atklātās kļūdas un attiecīgās finanšu korekcijas. 

5.47. Saistībā ar divām no 20 mūsu pārbaudītajām ticamības apliecināšanas 
dokumentu kopām revīzijas iestāde bija nepareizi aprēķinājusi atlikušo kļūdu īpatsvaru. 
Revīzijas iestāde bija atņēmusi atsevišķas vadošās iestādes piemērotas korekcijas, bet 
tās nebija saistītas ar revīzijas iestādes darbu. Tā kā bija notikusi šāda pārmērīga 
atņemšana no riskam pakļautajām summām, revīzijas iestāde nepareizi ziņoja, ka 
atlikušo kļūdu īpatsvars ir mazāks par 2 %. Komisija, pārskatot ticamības apliecināšanas 
dokumentu kopas, bija apzinājusi vienu no šiem diviem gadījumiem. 

Komisijas darbs pārliecības gūšanai un atlikušo kļūdu īpatsvara 
paziņošana gada darbības pārskatos 

5.48. Gada darbības pārskati (GDP) ir Komisijas ģenerāldirektorātu galvenais 
ziņošanas instruments par to, vai tiem ir pamatota pārliecība, ka dalībvalstu kontroles 
procedūras nodrošina izdevumu likumību un pareizību. 

Uz risku balstītās atbilstības revīzijās atklājās revīzijas iestāžu neatklāti pārkāpumi 

5.49. GDP paziņotās likumības informācijas ticamība lielā mērā ir atkarīga no 
revīzijas iestāžu darba kvalitātes. Komisija veic atbilstības revīzijas, kurās pārbauda un 
novērtē revīzijas iestāžu darbu. Šo revīziju mērķis ir iegūt pamatotu pārliecību, ka 
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nopietnas nepilnības pārvaldības un kontroles sistēmās nav palikušas neatklātas, 
nepaziņotas un neizlabotas pēc tam, kad pārskati ir iesniegti Komisijai. 

5.50. Komisija atlasa darbības programmas atbilstības revīzijām, galvenokārt 
pamatojoties uz ikgadējo riska novērtējumu. Priekšroka tiek dota programmām ar 
augstu riska novērtējumu un līdz ar to lielāku būtisku kļūdu iespējamību. 

5.51. 2019. gadā Komisija 11 dalībvalstīs veica 26 atbilstības revīzijas (14 revīzijas 
veica REGIO ĢD, 12 revīzijas – EMPL ĢD). Komisija sava ziņojuma projektā par visām 
šīm atbilstības revīzijām secināja, ka atlikušo kļūdu īpatsvari, kas bija paziņoti revīzijas 
iestāžu gada kontroles ziņojumos attiecībā uz 2017./2018. grāmatvedības gadu, bija 
novērtēti par zemu, un tāpēc Komisija šos īpatsvarus paaugstināja. Līdz ar to 
15 gadījumos atlikušo kļūdu īpatsvars pieauga virs 2 % būtiskuma sliekšņa. 

5.52. 2020. gada maijā bija pabeigtas 13 atbilstības revīzijas (piecas REGIO ĢD 
revīzijas un astoņas EMPL ĢD revīzijas). Tātad atlikušo kļūdu īpatsvari, kas iegūti pēc 
puses no šīm revīzijām, vēl nebija galīgie īpatsvari. 

5.53. Mēs pašlaik notiekošā revīzijā analizējam Komisijas revīziju rezultātā 
aprēķinātā kohēzijas izdevumu ikgadējā kļūdu līmeņa nozīmi, ticamību un konsekvenci. 

Komisija izmanto apstiprinātos atlikušo kļūdu īpatsvarus, lai ziņotu par pareizību 

5.54. Komisija aprēķina vidējo svērto kļūdu īpatsvaru, pamatojoties uz 
paziņotajiem atsevišķajiem atlikušo kļūdu īpatsvariem, pašas Komisijas pareizības 
pārbaužu rezultātiem un citu pieejamo informāciju. Komisija paziņo šo īpatsvaru kā 
galveno snieguma rādītāju (GSR) attiecībā uz pareizību. 2019. gada darbības pārskatos 
(GDP) GSR balstās uz atsevišķajiem īpatsvariem, kas paziņoti par 
2017./2018. grāmatvedības gadu. REGIO ĢD izslēdz finanšu instrumentiem izmaksāto 
avansu ietekmi. 

5.55. Saskaņā ar Finanšu regulu katrs ģenerāldirektors sniedza ticamības 
deklarāciju par “attiecīgajiem” izdevumiem, kas bija radušies 2019. gadā, bet vēl nebija 
izgājuši pilnu kontroles ciklu. Pēdējos divos gados ģenerāldirektori šajos izdevumos 
aplēsa riskam pakļautās summas, izmantojot iepriekšējā grāmatvedības gada 
apstiprināto atlikušo kļūdu īpatsvaru vai jaunāko atlikušo kļūdu īpatsvaru, kuru 
kārtējam grāmatvedības gadam bija paziņojušas revīzijas iestādes, – atkarībā no tā, 
kurš bija lielāks. 2019. gada darbības pārskatos abi ģenerāldirektorāti mainīja 
metodoloģiju un “attiecīgajiem” izdevumiem, kas radušies 2019. gadā, piemēroja 
2017./2018. grāmatvedības gada GSR. 
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5.56. REGIO ĢD paziņoja GSR virs 2 % būtiskuma sliekšņa, savukārt EMPL ĢD – zem 
2 % būtiskuma sliekšņa. Tā kā revīziju rezultāti attiecībā uz vairākām darbības 
programmām joprojām tika apspriesti (sk. 5.52. punktu), abi ģenerāldirektorāti 
paziņoja arī “maksimālo īpatsvaru”22. Šajā īpatsvarā mērķis ir ņemt vērā arī turpmāk 
iespējamas citas kļūdas izdevumos par darbībām, kas nebija iekļautas Komisijas 
revīzijās, kā arī citu informāciju, kas var tapt zināma pēc GDP pieņemšanas. Mēs 
uzskatām, ka šāds īpatsvars ir piemērotāks, jo tajā ir ņemta vērā vēl nepabeigtā revīzija 
darba iespējamā ietekme. 

5.57. Kopsavilkums par Komisijas 2019. gada darbības pārskatos paziņotajiem GSR 
ir sniegts 5.9. izcēlumā. 

5.9. izcēlums 

GDP sniegtās informācijas par GSR kopsavilkums 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz REGIO ĢD un EMPL ĢD 2019. gada darbības pārskatiem. 

5.58. Mūsu 2018. gada pārskatā secinājām, ka dažādu iemeslu dēļ23 kopējais 
atlikušo kļūdu īpatsvars, kas izteikts kā GSR, jāuzskata par maksimālo īpatsvaru. Turklāt 
2019. gada darbības pārskatos ģenerāldirektorāti ziņo, ka turpmākajos gados varētu 
tikt veikts papildu darbs atlikušo kļūdu īpatsvara ticamības novērtēšanai. 

                                                      
22 Mūsu 2018. gada pārskatā šis īpatsvars bija nodēvēts par “sliktākā scenārija” īpatsvaru. 

23 2018. gada pārskats, 6.62. un 6.63. punkts. 
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5.59. Komisija izmantoja abu ģenerāldirektorātu aplēses par riskam pakļautajām
summām un GSR, lai sniegtu informāciju par šo DFS apakškategoriju 2019. gada 
pārvaldības un snieguma ziņojumā. Komisija paziņoja kopējo risku maksājuma laikā 
robežās no 2,2 % līdz 3,1 %24. Gan GDP, gan gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 
(AMPR) paziņotie īpatsvari ir zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa. 

Atrunas, iespējams, neaptver visus būtiskos riska faktorus 

5.60. Ģenerāldirektorātiem gada darbības pārskatos ir jāformulē atrunas25 par
darbības programmām, ja attiecīgās pārvaldības un kontroles sistēmas nepilnības rada 
būtisku risku ES budžetam. Šajā nolūkā ĢD būtu jāņem vērā visa informācija, kas 
pieejama novērtējuma brīdī. Galvenie atrunas formulēšanas kritēriji ir šādi26:  

— būtiskas problēmas saistībā ar pārskatu pilnīgumu, precizitāti un ticamību; 

— pārvaldības un kontroles sistēmu galveno aspektu nepilnības, kuru dēļ piemēro 
10 % vienotas likmes korekciju; 

— revīzijas iestāžu paziņotais kopējais kļūdu īpatsvars, kas lielāks par 10 %, un/vai 
atlikušo kļūdu īpatsvars, kas lielāks par 2 %, attiecībā uz GDP atsauces gadā 
iesniegtajiem gada pārskatiem (attiecībā uz 2019. gadu tie bija 
2018./2019. grāmatvedības gada pārskati). Komisija var koriģēt šos īpatsvarus 
sākotnējā konsekvences pārbaudē. 

Komisija ņem vērā arī trūkumus kvalitātes ziņā, kas ievērojami ietekmē tās reputāciju. 

24 2019. gada AMPR, 58. lpp. 

25 Formulējot atrunas, ģenerāldirektori ierobežo deklarēto pārliecību attiecībā uz viņu 
atbildībā esošā budžeta izlietojumu (sk. Finanšu regulas 74. panta 9. punktu). 

26 Sk. REGIO ĢD un EMPL ĢD GDP IV pielikumu. 
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5.61. Praksē lielākā daļa 2019. gada GDP iekļauto atrunu galvenokārt balstījās uz
2018./2019. gada pārskatu kļūdu īpatsvariem, kas vēl nebija apstiprināti. Abi ĢD ziņoja, 
ka 2018./2019. gada kļūdu īpatsvari tiks apstiprināti agrākais 2020. gada GDP. 

5.62. Ir darbības programmas, kurām apstiprinātie 2017./2018. grāmatvedības
gada atlikušo kļūdu īpatsvari liecina par būtisku risku vai nopietnām sistēmiskām 
pārvaldības un kontroles nepilnībām. Abi ĢD norādīja savos 2019. gada GDP, ka 
atrunas netiek formulētas, ja iepriekšējā grāmatvedības gada apstiprinātais atlikušo 
kļūdu īpatsvars ir lielāks par 2 %, jo tādos gadījumos nākotnē piemēros papildu finanšu 
korekcijas27. Tātad Komisijas atrunas lielākoties ir balstītas uz pagaidu īpatsvariem un, 
iespējams, neaptver visus būtiskos riska faktorus. Pašlaik notiekošajā revīzijā cita 
starpā ietverts šis jautājums (sk. 5.53. punktu). 

27 REGIO ĢD 2019. gada GDP, pielikumi, 21. lpp., 8. zemsvītras piezīme; EMPL ĢD 2019. gada 
GDP, pielikumi, 32. lpp., 16. zemsvītras piezīme. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

5.63. Kopumā mūsu iegūtie un šajā nodaļā izklāstītie revīzijas pierādījumi liecina, 
ka kļūdu līmenis apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” 
izdevumos bija būtisks. Saskaņā ar mūsu veiktajām darījumu pārbaudēm šajā 
DFS apakškategorijā kopējais aplēstais kļūdu līmenis ir 4,4 % (sk. 5.1. pielikumu). 

5.64. Nepilnības, kuras konstatējām vairāku izlasē iekļauto revīzijas iestāžu darbā 
(sk. 5.36.–5.47. punktu), pašlaik ierobežo paļāvību uz šo darbu. Pārrēķinātais īpatsvars 
pārsniedza 2 % būtiskuma slieksni deviņām no 20 ticamības apliecināšanas dokumentu 
kopām attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu. Komisija koriģēja atlikušo kļūdu 
īpatsvarus tā, lai tas būtu virs 2 %, astoņām ticamības apliecināšanas dokumentu 
kopām, tādējādi tika ņemts vēra mūsu revīzijas darbs. Tas apstiprina mūsu iepriekšējos 
gados ziņotos rezultātus, kā parādīts 5.6. izcēlumā. 

5.65. Ņemot vērā šo situāciju un problēmas, kuras konstatējām saistībā ar 
Komisijas 2017./2018. grāmatvedības gada GDP paziņotajiem atlikušo kļūdu 
īpatsvariem (sk. 5.58. un 5.59. punktu), uzskatām, ka AMPR apkopotie īpatsvari ir 
novērtēti par zemu, un mēs pašlaik nevaram uz tiem paļauties. 

5.66. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā sniegtie pareizības informācijas 
skaitļi attiecībā uz 2017./2018. grāmatvedības gadu apstiprina būtisku kļūdu līmeni 
kohēzijas politikas jomā. Tomēr atlikušo kļūdu īpatsvari ietilpst mūsu aplēstajā kļūdu 
līmeņa diapazonā (tā apakšējā daļā). Turklāt Komisijas aplēstais maksimālais īpatsvars 
ir zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa (sk. 5.59. punktu). 

5.67. Jaunā kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēma ir izstrādāta tā, lai 
nodrošinātu, ka ikgadējie atlikušo kļūdu īpatsvari ir zem 2 %. Tomēr mūsu revīzijā 
atklājās, ka vēl aizvien ir jāuzlabo sistēmas piemērošana, un tas jādara gan vadošajām 
iestādēm un revīzijas iestādēm, gan Komisijai. 
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Ieteikumi 

5.68. 5.3. pielikumā ir doti mūsu pēcpārbaudes konstatējumi par paveikto saistībā 
ar trijiem ieteikumiem, ko sniedzām 2016. gada pārskatā, un septiņiem 2017. un 
2018. gada pārskatā sniegtajiem ieteikumiem, kuri prasīja tūlītēju rīcību vai kuru izpilde 
bija paredzēta 2019. gadā. Komisija bija pilnībā ieviesusi vienu ieteikumu, septiņi bija 
ieviesti lielākajā daļā aspektu, viens – dažos aspektos, bet attiecībā uz vienu nekas 
nebija darīts. Uzskatām, ka mūsu 2017. gada pārskata 4. ieteikuma ii) ievilkums un 
6. ieteikums joprojām ir spēkā. 

5.69. Pamatojoties uz šo pēcpārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem 
par 2019. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai. 

5.1. ieteikums. Projektu attiecināmības nosacījumi 

Jāprecizē, kad darbības tiek uzskatītas par “fiziski pabeigtām” un/vai “pilnībā 
īstenotām”. Tas palīdzētu dalībvalstīm pārliecināties, ka darbības atbilst KNR 65. panta 
6. punktam, un novērst neattiecināmu darbību neatklāšanu. Jāpaskaidro, ka šis 
nosacījums attiecas tikai uz darbiem vai pasākumiem, kas vajadzīgi, lai realizētu 
darbības tiešos rezultātus, bet nevis uz finanšu un administratīviem aspektiem. 

Termiņš: tūlīt. 

5.2. ieteikums. Pasākumi ar mērķi uzlabot revīzijas iestāžu 
paziņoto atlikušo kļūdu īpatsvaru ticamību 

Jāanalizē neatklāto kļūdu galvenie avoti un kopā ar revīzijas iestādēm jāizstrādā 
vajadzīgie pasākumi, lai uzlabotu paziņoto atlikušo kļūdu īpatsvaru ticamību. 

Termiņš: 2021. gada jūnijs. 
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Pielikumi 

5.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 
  2019 2018 
  

  
  

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE   

  
  

Kopējais darījumu skaits 236 220 

    
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME   

   
Aplēstais kļūdu līmenis 4,4 % 5,0 % 

 
 

 

 Augšējā kļūdu robeža 6,7 %  

 Apakšējā kļūdu robeža 2,1 %  
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5.2. pielikums. Informācija par ES darbību dalībvalstīs 

 
Avots: Kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).   

Dalībvalsts ES ieguldījums 
(miljoni EUR)

Revidētie 
darījumi, 2014.–

2020. g.

Skaitļos 
izteiktās kļūdas 

Polija 8 696 46 7
Itālija 3 426 19 2
Vācija 3 202 17 3
Francija 3 117 16 0
Portugāle 2 710 18 7
Ungārija 2 551 7 0
Čehija 2 046 9 0
Rumānija 1 978 13 2
Spānija 1 934 24 4
Grieķija 1 388 10 1
Apvienotā Karaliste 888 10 1
Igaunija 648 7 0
Lietuva 529 1 0
Horvātija 494 1 0
Zviedrija 398 8 1
Latvija 262 10 0
Kipra 137 8 1
Malta 88 7 0
Slovākija 1 236
Bulgārija 680
Beļģija 452
Somija 423
Nīderlande 316
Slovēnija 256
Austrija 214
Dānija 71
Īrija 68
Luksemburga 12

Dalībvalstis 
ar revidētajiem darījumiem
ar skaitļos izteiktajām kļūdām
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5.3. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
jomā 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums 
Slēdzot 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmas, 
īpaša uzmanība jāpievērš jomām, kurās neattiecināmu 
izdevumu risks vai neprecīzas informācijas paziņošanas risks 
ir augstāks, jo tas var izraisīt pārāk lielu summu 
atlīdzināšanu. Komisijai īpaši jāpievērš uzmanība šādiem 
aspektiem: 

      

a) jānodrošina, lai attiecināmās summas, kas slēgšanas laikā 
paziņotas saistībā ar finanšu instrumentiem, netiktu mākslīgi 
paaugstinātas tāpēc, ka bija paziņots par pārāk lielu summu 
izlietojumu galasaņēmēju līmenī. Vislielākajam riskam ir 
pakļauti garantiju fondi, kur mākslīgi pazemināts 
daudzkāršojošās ietekmes rādītājs var izraisīt attiecināmo 
izmaksu nepamatotu palielinājumu; 

X      

b) jāpārbauda, vai valsts atbalsta avansiem atbilst faktiski 
izdevumi projektu līmenī, jo tikai tie ir attiecināmi izdevumi. 
Komisijai jāgādā par to, lai vadošās iestādes būtu veikušas 
pietiekamas pārbaudes, kas nodrošina pienācīgu revīzijas 
izsekojamību avansu dzēšanai un nepamatoti izmaksātu 
summu atskaitīšanu; 

X      

c) jāpārliecinās, ka visiem ar lielajiem projektiem saistītajiem 
izdevumiem ir pamatojums Komisijas lēmumā, ar kuru tika 
apstiprināts projekts; pretējā gadījumā deklarētie izdevumi 
nav attiecināmi. Īpaši pakļauti riskam ir gadījumi, kad lielu 

X      
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

projektu sadala mazākās daļās, kuru vērtība nesasniedz lielā 
projekta robežvērtību. 

2. ieteikums 
Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu jāatrisina 
problēmjautājumi, kas var ietekmēt atlikušā īpatsvara ticamu 
aprēķinu, un šajā nolūkā jāievieš stabilas pārbaudes un 
norādījumi attiecībā uz šādiem aspektiem: 

      

a) finanšu instrumentu un valsts atbalsta avansu revidējamās 
kopas. Attiecībā uz finanšu instrumentiem šajā kopā 
pienācīgi jāiekļauj summas, kas izlietotas galasaņēmēju 
līmenī, savukārt attiecībā uz valsts atbalstu – faktiskie 
izdevumi projekta līmenī, kā paziņots pārskatos; 

 X28     

                                                      
28 Kā norādīts REGIO ĢD 2019. gada darbības pārskatā, ģenerāldirektorāts neatskaitīja valsts atbalsta avansus no atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķina: “(..) 

ņemot vērā šo objektīvo juridisko sarežģītību, kas attiecas uz šādu avansu apstrādi atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķinā, un iepriekšējos gados aplēsto 
ierobežoto ietekmi.” Arī EMPL ĢD 2019. gada darbības pārskatā piemin tikai finanšu instrumentu avansu atskaitīšanu no atlikušo kļūdu īpatsvara 
aprēķina. 
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

b) EIB pārvaldīto finanšu instrumentu revīzijās pārbaudītais 
apjoms. Komisijai jāpārliecinās, ka gan finanšu starpnieku, 
gan galasaņēmēju līmenī revīzijas kārtība ir pienācīga. Šajā 
aspektā ārkārtīgi svarīgs ir galīgais apstiprinājums pašreizējā 
juridiskā pamata grozījumiem, kurus Komisija ir ierosinājusi 
“Omnibusa regulai”, kā arī pienākums veikt revīziju 
dalībvalsts līmenī. 

 X29     

c) Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 2. punktā minēto 
summu (kuru pārbaude vēl nav pabeigta) izslēgšana no 
atlikušā īpatsvara aprēķina dalībvalstu pārskatos, jo to 
ietveršana izraisa atlikušā īpatsvara novērtēšanu par zemu 
un samazina šā svarīgā rādītāja pārskatāmību un ticamību. 

X      

3. ieteikums 
Pārskatot ESI fondu koncepciju un darbības mehānismus 
periodam pēc 2020. gada, programmas mērķtiecīgāk jāvirza 
uz darbības rezultātu sasniegšanu un jāvienkāršo maksājumu 
mehānisms, atbilstīgos gadījumos veicinot tādu turpmāku 

 X30     

                                                      
29 Omnibus regula ieviesa jaunu prasību revīzijas iestādēm veikt sistēmu revīzijas un darbību revīzijas attiecībā uz finanšu instrumentiem finanšu starpnieku 

līmenī, tostarp finanšu instrumentiem, kurus pārvalda EIB grupa, bet ne MVU iniciatīvas programmām, kas izveidotas pirms 2018. gada 2. augusta. Tātad 
šīm programmām vēl nav izveidota pienācīga revīzijas kārtība. 

30 Lai gan Komisija veic daudz pasākumu, lai ieviestu vienkāršošanu un orientētos uz sniegumu, 2021.–2027. gada KNR priekšlikumā nav paredzēti 
pasākumi, kas maksājumus saistītu ar sniegumu. Turklāt, kā mēs norādījām mūsu Atzinumā Nr. 6/2018 par Komisijas 2018. gada 29. maija 
KNR priekšlikumu (COM(2018) 375 final), priekšlikumā nebija iekļauti daudzi elementi, kas paredzēti, lai mērķtiecīgāk piešķirtu līdzekļus atbilstīgi 
rezultātiem, piemēram, programmu ex ante novērtējums, izpildes rezerve un kopīgi novērtēšanas standarti attiecībā uz lieliem projektiem. 
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

pasākumu ieviešanu, kuri sasaista maksājumu līmeni ar 
darbības rezultātiem, nevis vienkārši atlīdzina izmaksas. 

2017 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums 
Jānodrošina, lai finanšu starpnieku līmenī EIF pārvaldīto 
finanšu instrumentu revīzijas kārtība būtu pienācīga. Ja 
EIB/EIF izmanto procedūras, kas iepriekš saskaņotas ar 
ārējiem revidentiem, Komisijai, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt ticamību, jānosaka šādu līgumu obligātie 
nosacījumi, īpaši prasība par pietiekamu revīzijas darbu 
dalībvalsts līmenī. 

 X31     

2. ieteikums 
Tiesību aktos attiecībā uz finanšu shēmu pēc 2020. gada 
Komisijai jāierosina izmaiņas, kuras izslēgtu PVN atmaksu 
valsts struktūrām no ES fondiem. 

   X32   

  

                                                      
31 Omnibus regula ieviesa jaunu prasību revīzijas iestādēm veikt sistēmu revīzijas un darbību revīzijas attiecībā uz finanšu instrumentiem finanšu starpnieku 

līmenī, tostarp finanšu instrumentiem, kurus pārvalda EIB grupa, bet ne MVU iniciatīvas programmām, kas izveidotas pirms 2018. gada 2. augusta. Tātad 
šīm programmām vēl nav izveidota pienācīga revīzijas kārtība. 

32 Komisija sagatavoja alternatīvu priekšlikumu, lai PVN padarītu par attiecināmu projektos, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 5 miljonus EUR. Šādi 
problēma nav atrisināta, kā esam norādījuši mūsu 2018. gada 29. novembrī publicētajā ātrajā stāvokļa apskatā par PVN. 
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3. ieteikums 
Jānovērš nepilnības, kuras mēs konstatējām tās veiktajā 
pārbaudē par revīzijas iestāžu darbu Komisijas pareizības 
revīziju kontekstā. 

 X33     

4. ieteikums 
Jārisina jautājums par REGIO ĢD un EMPL ĢD gada darbības 
pārskatos sniegtās informācijas sarežģītību saistībā ar 2014.–
2020. gada kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēmu: 
i) pievēršoties izdevumiem, kuriem ir piemērots kontroles 
cikls, t. i., apstiprinājumu kopumiem, kas aptver izdevumus 
līdz n-1 gada 30. jūnijam. Šajā nolūkā Komisijai jāpielāgo 
ziņošana tā, lai nodrošinātu, ka tajā nav provizorisku aplēšu; 
ii) skaidri norādot, kuri izdevumi vēl nav padziļināti 
pārbaudīti (tostarp nav veiktas pareizības pārbaudes). 
Jānorāda, kuri preventīvie pasākumi aizsargā ES budžetu un 
vai šie pasākumi ir pietiekami, lai sniegtu pārliecību, bet 
jāatturas no atlikušo kļūdu īpatsvara aprēķināšanas attiecībā 
uz izdevumiem, kuri vēl nav pārbaudīti; 
iii) norādot kopējo atlikušo kļūdu īpatsvaru DFS 
1.b apakškategorijā par katru grāmatvedības gadu. 

 X34     

6. ieteikums 
Komisijai jāveic pietiekamas pareizības pārbaudes, lai 
izdarītu secinājumus par revīzijas iestāžu darba efektivitāti 
un gūtu pamatotu pārliecību par izdevumu pareizību, 

  X35    

                                                      
33 Sk. 2018. gada pārskata 6.58.–6.64. punktu. Komisija nav sniegusi jaunu informāciju šajā sakarā. 

34 Sk. 5.55. punktu. 

35 Sk. 2018. gada pārskata 6.64. punktu. Komisija nav sniegusi jaunu informāciju šajā sakarā. 
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vēlākais, tā gada darbības pārskatos, kurus publicē nākamajā 
gadā pēc pārskatu pieņemšanas gada. 

2018 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums 
Revīzijas kārtība MVU iniciatīvas programmām 
Nodrošināt, lai 
a) revīzijas iestāde vai EIB grupas izraudzīts revidents finanšu 
starpnieku līmenī veiktu regulāras pārbaudes, kuru pamatā ir 
galasaņēmējiem izmaksāto līdzekļu reprezentatīva izlase; 
b) nepietiekamu pārbaužu gadījumā tiktu izstrādāti un 
īstenoti pienācīgi kontroles pasākumi, kas novērstu būtiski 
nepareizu izdevumu iespējamību slēgšanas laikā. 

 X36     

2. ieteikums 
Neatbilstīga maksājumu ieturēšana 
Jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka vadošo 
iestāžu un revīzijas iestāžu izmantotajos kontrolsarakstos ir 
ietvertas pārbaudes par atbilstību Kopīgo noteikumu regulas 
132. pantam, kurā noteikts, ka līdzekļu saņēmējiem ir 
jāsaņem visa attiecināmo izdevumu summa ne vēlāk kā 
90 dienās pēc attiecīgā maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanas. Vajadzības gadījumā jāsniedz atbilstoši 
ieteikumi programmas iestādēm un jāmudina tās turpmāk 
ievērot pareizu praksi. 

 X37     

 

                                                      
36 Lai gan mūsu revīzijā apstiprinājās, ka EIF ir uzlabojusi vai pašlaik uzlabo uzraudzības un kontroles sistēmas un ir pēc savas gribas izvērsusi apmēru, kādā 

EIF izmanto pamatotas pārliecības ziņojumus, lai tie aptvertu arī MVU iniciatīvas programmas, ir pārāk agri pilnībā novērtēt šo pasākumu efektivitāti. 
Sk. arī 5.35. punktu. 

37 Kaut arī mēs atzinīgi vērtējam Komisijas veiktos pasākumus šajā sakarā, nevaram uzskatīt, ka šis ieteikums būtu pilnībā ieviests, jo mūsu revīzijās attiecībā 
uz 2019. gadu konstatējām, ka līdzekļu pārskaitīšana saņēmējiem kavējās. 
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6. nodaļa

Dabas resursi — DFS 2. kategorija 

166



Saturs 

Punkts 

Ievads 6.1.–6.7. 
Īss apraksts 6.2.–6.6. 

Revīzijas tvērums un pieeja 6.7. 

Darījumu pareizība 6.8.–6.27. 
Tiešie maksājumi: efektīva kontroles sistēma ierobežo kļūdu 
risku 6.11.–6.17. 
Tiešajos maksājumos kopumā kļūdu līmenis nebija būtisks 6.13. 

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma ierobežo kļūdu risku 
tiešajos maksājumos 6.14.–6.17. 

Citas izdevumu jomas: sarežģīti attiecināmības nosacījumi 
palielina kļūdu risku 6.18.–6.27. 
Lauku attīstība 6.19.–6.25. 

Tirgus pasākumi 6.26. 

Zivsaimniecības, vides un klimata politika 6.27. 

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi 6.28.–6.41. 
AGRI ĢD ziņojumi par KLP izdevumu pareizību 6.28.–6.32. 

Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojums 6.33. 

KLP krāpšanas apkarošanas politika un procedūras 6.34.–6.41. 

Secinājums un ieteikumi 6.42.–6.44. 
Secinājums 6.42. 

Ieteikumi 6.43.–6.44. 

Pielikumi 
6.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 

6.2. pielikums. Informācija par ES darbību dalībvalstīs 

6.3. pielikums. – Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 
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Ievads 
6.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 2. kategoriju “Dabas 
resursi”. Apskats par šīs kategorijas galvenajām darbībām un izdevumiem 2019. gadā ir 
sniegts 6.1. izcēlumā. 

6.1. izcēlums 

DFS 2. kategorija “Dabas resursi”. Sadalījums 2019. gadā 

 

Citi pasākumi 
0,7 (1,2 %)

Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF) 
0,8 (1,4 %)

Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) 
14,2 (23,9 %)

Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonds (ELGF) — ar 
tirgu saistītie izdevumi 
2,4 (4,0 %)

Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonds (ELGF) —
tiešie maksājumi 
41,4 (69,5 %)

Dabas resursi
59,5
37,4 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(miljardi EUR)

159,1
miljards

EUR
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(*) Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 11. punktu). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Īss apraksts 

6.2. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) veido 98 % no izdevumiem kategorijā 
“Dabas resursi”. ES tiesību aktos ir noteikti trīs vispārējie KLP mērķi1: 

a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ienākumiem, lauksaimniecības ražīgumam un cenu stabilitātei; 

b) ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika, galveno uzmanību 
pievēršot siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un 
ūdens resursiem; 

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība. 

                                                      
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013, 110. panta 2. punkts. 

starpposma/galīgie maksājumi:  …starpposma/galīgie maksājumi:  59,0

priekšfinansējuma maksājumi⁽*⁾: 0,5

priekšfinansējuma dzēšana⁽*⁾: 0,4

kopā: 59,4

kopā: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Revīzijas
datu kopa

Maksājumi

2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem (miljardi EUR)
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6.3. Komisija, īpaši Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts 
(AGRI ĢD), uzņemas galīgo atbildību par KLP. Maksājumu aģentūras dalībvalstīs veic 
saņēmējiem maksājumus un tos pārbauda. Kopš 2015. gada saskaņā ar ES tiesību 
aktiem neatkarīgām dalībvalstu sertifikācijas struktūrām papildus savam darbam 
attiecībā uz pārskatu precizitāti katru gadu ir jāsniedz atzinums par maksājumu 
aģentūru izdevumu likumību un pareizību. 

6.4. KLP izdevumi attiecas uz trim galvenajām kategorijām: 

o tiešie maksājumi lauksaimniekiem, ko pilnībā finansē no ES budžeta; 

o lauksaimniecības tirgus pasākumi, ko arī pilnībā finansē no ES budžeta, izņemot 
noteiktus dalībvalstu līdzfinansētus pasākumus, tostarp veicināšanas pasākumus 
un augļu, dārzeņu un piena programmu skolām; 

o dalībvalstu un reģionālās lauku attīstības programmas, ko līdzfinansē no ES un 
dalībvalstu budžeta. 

6.5. Šī DFS kategorija aptver arī ES izdevumus kopējai zivsaimniecības politikai, kā 
arī daļu no ES izdevumiem vides un klimata politikai. 

6.6. 6.2. pielikumā sniegts pārskats par 2019. gada maksājumiem katrai dalībvalstij 
dalītās pārvaldības izdevumu kategorijā “Dabas resursi”. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 

6.7. Piemērojot revīzijas pieeju un metodes, kas izklāstītas 1.1. pielikumā, mēs 
pārbaudījām: 

a) 251 darījuma izlasi2 saskaņā ar 1.1. pielikuma 9. punktu. Šī reprezentatīvā izlase 
tika veidota tā, lai pārstāvētu visu izdevumu diapazonu šajā DFS kategorijā. Izlasē 
iekļāvām darījumus no 20 dalībvalstīm3. Izlasē bija iekļauti 30 lauku attīstības 
darījumi, attiecībā uz kuriem mēs atkārtoti veicām pārbaudes, ko jau veikušas 
6 sertifikācijas struktūras4. Mūsu mērķis bija veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās 
ticamības deklarācijas sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā; 

b) AGRI ĢD un Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (MARE ĢD) gada 
darbības pārskatos iekļautās informācijas pareizību un tās iekļaušanu Komisijas 
gada pārvaldības un snieguma ziņojumā (AMPR);  

c) atlasītas sistēmas, kas attiecās uz 

i) AGRI ĢD procedūrām KLP izdevumu aplēstā kļūdu īpatsvara aprēķināšanai un 

ii) Komisijas krāpšanas apkarošanas politiku un procedūrām saistībā ar KLP 
izdevumiem.  

                                                      
2 Izlasē ietilpa 136 maksājumi atbilstoši lauku attīstības programmām, 95 tiešie maksājumi, 

14 tirgus pasākumi un seši maksājumi zivsaimniecībai un vides un klimata politikai. 

3 Beļģija, Bulgārija, Dānija, Vācija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Lietuva, 
Ungārija, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. 
Izlasē ietilpa arī četri tieši pārvaldīti darījumi. 

4 Bulgārija, Vācija (Saksija-Anhalte), Austrija, Polija, Rumānija un Slovākija. 
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Darījumu pareizība 
6.8. Apskats par darījumu pārbaužu rezultātiem ir sniegts6.1. pielikumā. No 
revidētā 251 darījuma 207 darījumos (82 %) nebija kļūdu, savukārt 44 darījumos (18 %) 
kļūdas bija. Pamatojoties uz 36 skaitļos izteiktām kļūdām5 un citiem kontroles sistēmas 
sniegtajiem pierādījumiem (sk. sadaļu “Gada darbības pārskati un citi pārvaldības 
pasākumi”), mēs konstatējam, ka kļūdu līmenis kategorija “Dabas resursi” ir tuvs 
būtiskuma slieksnim. Turpmāk mēs iepazīstinām ar revīzijas rezultātiem attiecībā uz 
zema riska tiešajiem maksājumiem (sk. 6.11.–6.17. punktu) un attiecībā uz augsta riska 
maksājumiem, kas aptver lauku attīstību, tirgus pasākumus, zivsaimniecību, vides un 
klimata politiku (sk. 6.18.–6.27. punktu). 

6.9. Konstatēto kļūdu veidu sadalījums 2019. gadā ir parādīts 6.2. izcēlumā. 

6.2. izcēlums 

Kļūdu veidi kategorijā “Dabas resursi” 

 
Avots: ERP. 

                                                      
5 Mēs konstatējām arī astoņus gadījumus, kuros nebija ievēroti noteikumi, bet tam nebija 

finansiālas ietekmes. 

2 %

5 %

10 %

13 %

70 %

0 % 20 % 40 % 60 %

Administratīvās kļūdas

Nav pildītas agrovides un klimata saistības

Kļūdas publiskajā iepirkumā un dotāciju piešķiršanas procedūrās

Sniegta neprecīza informācija par platībām vai dzīvniekiem

Neattiecināms saņēmējs/darbība/projekts/izdevumi

Īpatsvars aplēstajā kļūdu īpatsvarā kategorijai “Dabas resursi”
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6.10. Komisija (tiešajiem izdevumiem) un dalībvalstu iestādes bija piemērojušas 
koriģējošus pasākumus, kuri tieši ietekmēja 51 no mūsu izlases darījumiem. Mēs šos 
pasākumus ņēmām vērā, veicot aprēķinus, jo tie samazināja šai nodaļai aplēsto kļūdu 
līmeni par 0,2 procentpunktiem. 

Tiešie maksājumi: efektīva kontroles sistēma ierobežo kļūdu 
risku 

6.11. Mūsu veiktais darbs apstiprina secinājumu, ka tiešajos maksājumos kopumā 
kļūdu līmenis nebija būtisks. Šie izdevumi veido 70 % izdevumu DFS kategorijā “Dabas 
resursi”. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem balstās uz maksājumtiesībām, t. i., atbalsta 
saņēmēji saņem maksājumu, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šādu maksājumu kļūdu 
risks ir mazāks, ja vien izvirzītie nosacījumi nav pārāk sarežģīti (sk. 1.19. punktu). 

6.12. Četras galvenās ELGF shēmas veido 90 % no visiem tiešajiem maksājumiem: 

a) divas shēmas, ar kurām sniedz atsaistītu ienākumu atbalstu, ko izmaksā, 
pamatojoties uz lauksaimnieka deklarēto lauksaimniecības zemes platību, 
neatkarīgi no tā, vai šo zemi izmanto ražošanai, ir pamata maksājuma shēma 
(2019. gadā – 17,1 miljardi EUR) un vienotā platībmaksājuma shēma 
(2019. gadā – 4,3 miljardi EUR);  

b) maksājums par lauksaimniecības praksi, kam ir labvēlīga ietekme uz klimatu un 
vidi un kas plašāk zināms “zaļināšanas” maksājums (2019. gadā – 
11,8 miljardi EUR);  

c) saistītais atbalsts, kas saistīts ar konkrētu lauksaimniecības produktu veidu (piem., 
liellopu un teļa gaļa, piens vai proteīnaugi) (2019. gadā – 4 miljardi EUR).  
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Tiešajos maksājumos kopumā kļūdu līmenis nebija būtisks 

6.13. Mēs pārbaudījām 95 tiešos maksājumus, aptverot visas galvenās shēmas. 
Mēs konstatējām, ka 81 darījumā nebija kļūdu. Mūsu konstatētās skaitļos izteiktās 
kļūdas parasti bija maznozīmīgi pārkāpumi, kuru iemesls bija tas, ka lauksaimnieki 
atbalsta pieprasījumos bija norādījuši pārāk lielu attiecināmās lauksaimniecības zemes 
platību. Astoņas no deviņām skaitļos izteiktajām kļūdām skāra mazāk nekā 5 % no 
pārbaudītās summas. Piecos gadījumos mēs konstatējām noteikumu neievērošanu, 
kam nebija finansiālas ietekmes. 

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma ierobežo kļūdu risku 
tiešajos maksājumos 

6.14. Galvenais tiešo maksājumu pārvaldības instruments ir integrētā 
administrācijas un kontroles sistēma (IAKS)6 (sk. 6.3. izcēlumu), kas ietver zemes 
gabalu identifikācijas sistēmu (ZGIS). IAKS savstarpēji saista saimniecību, atbalsta 
pieprasījumu, lauksaimniecības platību un dzīvnieku reģistru datubāzes, kuras 
maksājumu aģentūras izmanto, lai veiktu visu atbalsta pieteikumu administratīvās 
sasaistu pārbaudes. ZGIS ir ģeogrāfiskās informācijas sistēma, kura satur no dažādiem 
avotiem iegūtu telpisko datu komplektus, kas kopā veido dalībvalstu lauksaimniecības 
platību uzskaiti. 

                                                      
6 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 
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6.3. izcēlums 

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma 

 
Avots: ERP. 

Saņemts atbalsta pieteikums

Zemes gabalu identifikācijas 
sistēma (ZGIS)

– Regulāra jaunākās 
informācijas sniegšana
– Dati no kontroles sistēmas 
un ĢAP

Ģeotelpiskais atbalsta 
pieteikums (ĢAP)

– Grafiska lauksaimniecības 
platības delimitācija, ko veic 
lauksaimnieks
– Iepriekšēja aizpilde ar 
datiem no iepriekšējiem 
gadiem un citām datubāzēm

Dzīvnieku reģistra datubāzes
Visu dzīvnieku digitāls reģistrs

IAKS datubāzes

– Atbalsta pieteikumi
– Maksājumtiesības
– Saimniecību reģistrs
– Zemes īpašumtiesības (dažās 
dalībvalstīs)

Citas datubāzes

Pamatojoties uz 
ĢAP/dzīvnieku reģistru

Iepriekšējās un 
administratīvās sasaistu 

pārbaudes
– Attiecināmības kritēriji
– Dubulta deklarēšana
– Datubāzes

Pārbaudes uz vietas
– Izlases metode
– Tālizpēte vai saimniecības 
apmeklēšana

Kontroles sistēma IAKS

Maksājuma aprēķināšana
– Korekcijas 
(piemēram, maksājumtiesības
)
– Maksimālais atbalsta 
apmērs 
– Sankcijas, sodi, citi 
samazinājumi

Maksājums saņēmējam

– Lauksaimniekam nosūtīto 
pārbaužu rezultāti un 
maksājuma veikšana
– Lauksaimnieks var iesniegt 
apelāciju

Procesa plūsma

Datu plūsma
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6.15. Mūsu veiktais darbs apstiprina mūsu iepriekšējos novērojumus7, ka IAKS, jo 
īpaši ZGIS, darbojas kā efektīva pārvaldības un kontroles sistēma ar mērķi nodrošināt, 
ka tiešos atbalsta maksājumus kopumā neietekmē būtiskas kļūdas. 

6.16. Kopš 2018. gada dalībvalstu maksājumu aģentūras var izmantot 
monitorējošas pārbaudes8. Īstenojot šo pieeju, tiek izmantoti automatizēti procesi, 
kuru pamatā ir ES programmas Copernicus Sentinel satelīta dati, lai pārbaudītu 
atbilstību KLP noteikumiem. Konkrētajā shēmā tas maksājumu aģentūrām dod iespēju 
pārraudzīt visu atbalsta saņēmēju kopumu. Maksājumu aģentūras var salīdzināt 
satelītdatus par kultūraugu veidiem un lauksaimniecisko darbību ar informāciju, ko 
lauksaimnieki sniedz atbalsta pieteikumos. Jaunā pieeja ļauj maksājumu aģentūrām 
nosūtīt lauksaimniekiem brīdinājumus par konkrētām prasībām (piemēram, līdz 
noteiktam datumam nopļaut lauku), veicinot atbilstību shēmas noteikumiem9. 

6.17. 2018. gada maijā pirmā maksājumu aģentūra Itālijā sāka izmantot 
monitorējošās pārbaudes vienā provincē attiecībā uz atbalsta pieprasījumiem par 
maksājumiem, kas veicami 2019. gadā. 2019. gadā 15 maksājumu aģentūras (Beļģijā, 
Dānijā, Spānijā, Itālijā un Maltā) dažu savu tiešo maksājumu shēmu uzraudzībai 
izmantoja monitorējošas pārbaudes. Tās aptvers aptuveni 4,7 % no 2020. gada 
izdevumiem, kas paredzēti tiešā atbalsta maksājumiem. Monitorējošas pārbaudes var 
samazināt administratīvo slogu un uzlabot izmaksu lietderību10.  

                                                      
7 Sk. ERP 2018. gada pārskata 7.16.–7.18. punktu, 2017. gada pārskata 7.16. punktu un 

2016. gada pārskata 7.13. punktu. 

8 Komisijas 2018. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/746, ar ko Īstenošanas regulu 
(ES) Nr. 809/2014 groza attiecībā uz vienoto pieteikumu grozīšanu un maksājuma 
pieprasījumiem, un pārbaudēm. 

9 Sk. ERP īpašā ziņojuma Nr. 4/2020 “Jauno attēlveidošanas tehnoloģiju izmantošana kopējās 
lauksaimniecības politikas uzraudzībai: kopumā stabils progress, bet lēnāks attiecībā uz 
klimata un vides uzraudzību” 11.–12. un 16. punktu. 

10 Sk. ERP īpašā ziņojuma Nr. 4/2020 17. un 18. punktu. 
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Citas izdevumu jomas: sarežģīti attiecināmības nosacījumi 
palielina kļūdu risku 

6.18. Mēs pārbaudījām 136 darījumus atbilstoši lauku attīstības programmām, 
14 darījumus saistībā ar tirgus pasākumiem, četrus darījumus saskaņā ar LIFE 
programmu un divus darījumus saskaņā ar EJZF. Lielākajai daļai izdevumu šajās jomās 
(tostarp izmaksu atlīdzinājumiem) piemēro sarežģītus attiecināmības nosacījumus, un 
tas palielina kļūdu risku (sk. 1.19. punktu). 

Lauku attīstība 

6.19. Komisija 2014.–2020. gadam ir apstiprinājusi 118 valsts un reģionu lauku 
attīstības programmas dalībvalstīs11. Šīs programmas aptver 20 pasākumus un 
67 apakšpasākumus, kurus var iedalīt divās galvenajās izdevumu kategorijās: 

a) atbalsts investīciju projektiem, ar kuriem paredzēts atbalstīt sociālo un 
ekonomisko attīstību lauku apvidos; 

b) maksājumi lauksaimniekiem, pamatojoties uz lauksaimniecības platību vai 
dzīvnieku skaitu saimniecībā un uz kritērijiem, kas saistīti ar vidi un klimatu. 

6.20. Darījumu pārbaudēs mēs skatījām 15 pasākumus ar skaidriem īstenošanas 
noteikumiem un attiecināmības nosacījumiem saskaņā ar 27 programmām 
19 dalībvalstīs. 

6.21. No 136 pārbaudītajiem lauku attīstības darījumiem 114 darījumos kļūdu 
nebija. Piecos gadījumos mēs konstatējām kļūdas, kuru ietekme pārsniedz 20 %, un 
15 darījumos kļūdas skāra mazāk nekā 20 % no pārbaudītās summas. Divos 
maksājumos mēs konstatējām noteikumu neievērošanu, kam nav finansiālas ietekmes. 
Mēs novērojām, ka lauku attīstības jomā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies kļūdu 
skaits. 

                                                      
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par 

atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005. 
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6.22. Mēs pārbaudījām 68 maksājumus investīciju projektiem, kas var būt, 
piemēram, lauksaimniecību modernizācija, atbalsts pamatpakalpojumiem un ciematu 
atjaunošanai lauku apvidos, investīcijas mežu apsaimniekošanā un atbalsts sabiedrības 
virzītai vietējai attīstībai. Mēs izteicām skaitļos deviņas kļūdas, no kurām divas bija 
pieļautas gadījumos, kad atbalsta saņēmēji un/vai projekts nebija izpildījuši 
attiecināmības nosacījumus (sk. 6.4. izcēlumu). 

6.4. izcēlums 

Neattiecināma lauku attīstības projekta piemērs 

Ungārijā valsts iestādes apstiprināja investīciju projektu saskaņā ar pasākumu 
lopkopības saimniecību attīstībai un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
izmantošanai. Apstiprinātā investīcija bija paredzēta lopbarības glabātavas 
būvniecībai. Tomēr mēs konstatējām, ka atbalsta saņēmējs, kura galvenā darbība ir 
aramzemes apsaimniekošana saimniecībā, kuras platība pārsniedz 1000 hektārus, 
atbalstu izmantoja labības glabātavas būvniecībai. Saskaņā ar valsts noteikumiem 
atbalsts kultūraugu glabātavas būvniecībai bija pieejams tikai mazākām 
saimniecībām. 

6.23. Mēs pārbaudījām 68 maksājumus, pamatojoties uz lauksaimnieku deklarēto 
platību vai dzīvnieku skaitu un prasībām ievērot kritērijus, kas saistīti ar vidi un klimatu. 
Starp tiem bija kompensācijas maksājumi lauksaimniekiem platībās ar dabas radītiem 
ierobežojumiem, kā arī maksājumi par agrovides un klimata saistību pildīšanu vai 
bioloģisko lauksaimniecību. 

6.24. Maksājumu aģentūras izmanto IAKS, lai saskaņā ar šiem pasākumiem 
iesniegtajos lauksaimnieku atbalsta pieprasījumos pārbaudītu platībatkarīgo elementu. 
Līdzīgi kā tiešajos maksājumos, kļūdas šajos darījumos visbiežāk ir saistītas ar 
maznozīmīgiem pārkāpumiem, kad tiek deklarēta pārāk liela attiecināmās zemes 
platība. Mēs konstatējām astoņus darījumus ar nelielām kļūdām, kas skāra mazāk par 
5 % no pārbaudītās summas, un vienu gadījumu, kad kļūdas skāra no 5 % līdz 20 %.  
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6.25. Divos citos gadījumos mēs konstatējām, ka saņēmēji ir pārkāpuši ar vidi un 
klimatu saistītus attiecināmības nosacījumus, kā rezultātā kļūdas pārsniedza 20 % no 
abos gadījumos pārbaudītās summas (sk. piemēru 6.5. izcēlumā). 

6.5. izcēlums 

Piemērs, kurā atbalsta saņēmēji nepilda agrovides un klimata saistības 

Mēs atklājām divus agrovides un klimata saistību nepildīšanas gadījumus Beļģijā. 
Vienā gadījumā ES izmaksāja atbalstu lauksaimniekam ar mērķi saglabāt zālājus ar 
augstu ekoloģisko vērtību, lai nodrošinātu dzīvotni apdraudētām sugām, piemēram, 
uz zemes ligzdojošiem putniem. Lauksaimniekam bija jāizveido patvēruma stādījums 
savvaļas dzīvniekiem, un lauksaimnieks līdz noteiktam datumam nedrīkstēja pļaut 
zāli. Tomēr pārbaudītajā gadā lauksaimnieks pirms noteiktā datuma nopļāva divus no 
deviņiem zemes gabaliem, uz kuriem attiecās projekts, un novāca lielāko daļu 
patvēruma stādījuma uz abiem zemes gabaliem. Valsts iestāžu rīcībā bija 
ortofotogrāfijas, kurās bija redzams noteikumu pārkāpums, taču tās netika 
izmantotas maksājuma pārbaudē. 

Tirgus pasākumi 

6.26. Lauksaimniecības tirgus pasākumi tiek iedalīti vairākās dažādās shēmās, kam 
piemēro dažādus attiecināmības nosacījumus. Mēs pārbaudījām 14 darījumus un 
konstatējām piecus gadījumus, kad maksājumu aģentūras bija atmaksājušas 
neattiecināmas izmaksas, tostarp trīs gadījumus, kad netika ievēroti attiecināmības 
noteikumi, kā rezultātā kļūdas pārsniedza 20 % no pārbaudītās summas. 

Zivsaimniecības, vides un klimata politika 

6.27. Arī zivsaimniecības, vides un klimata darbību projektu atlases kritēriji un 
attiecināmības prasības ir dažādas. Šīs politikas jomas veido nelielu daļu no kategorijas 
“Dabas resursi” izdevumiem. Sešos pārbaudītajos darījumos mēs konstatējām 
neattiecināmus elementus izmaksās, kas atlīdzinātas par diviem projektiem.  
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Gada darbības pārskati un citi 
pārvaldības pasākumi 

AGRI ĢD ziņojumi par KLP izdevumu pareizību 

6.28. Katras maksājumu aģentūras direktors iesniedz AGRI ĢD gada pārvaldības 
deklarāciju par savas aģentūras kontroles sistēmu efektivitāti, kā arī ziņojumu par 
savām administratīvajām un uz vietas veiktajām pārbaudēm (“kontroles statistika”). 
Kopš 2015. gada, lai sniegtu papildu pārliecību, sertifikācijas struktūru pienākums ir 
attiecībā uz katru maksājumu aģentūru sniegt ikgadēju atzinumu par dalībvalstu 
iesniegto atlīdzināmo izdevumu likumību un pareizību. 

6.29. AGRI ĢD uzskata, ka sertifikācijas struktūru darbs 2019. gadā ievērojami 
uzlabojās, kā rezultātā ģenerāldirektorāts, izdarot secinājumus par KLP izdevumu 
pareizību, varēja vairāk paļauties uz sertifikācijas struktūru darba rezultātiem. Tomēr 
AGRI ĢD arī atzīst, ka attiecībā uz sertifikācijas struktūru darba rezultātu ticamību 
pastāv daži ierobežojumi — tas konstatēja nepilnības dažu sertifikācijas struktūru 
veiktajās pārbaudēs un paraugu ņemšanas metodoloģijā. 2015. gadā paplašinot 
sertifikācijas struktūru lomu un piešķirot tām uzdevumu sniegt atzinumu par izdevumu 
pareizību, tika panākta pozitīva virzība. Mūsu veiktajās atkārtotajās sertifikācijas 
struktūru jau pārbaudīto darījumu pārbaudēs (sk. 6.7. punktu) konstatējām dažas 
jomas, kurās ir iespējami turpmāki uzlabojumi, kas ir līdzīgi Komisijas konstatējumiem.  

6.30. Lai aprēķinātu skaitliskos datus par risku maksājumu laikā attiecībā uz 
tiešajiem maksājumiem, lauku attīstību un tirgus pasākumiem, AGRI ĢD izmanto 
maksājumu aģentūru kontroles statistiku, izdarot korekcijas saskaņā ar rezultātiem, kas 
iegūti sertifikācijas struktūru revīzijās un paša ģenerāldirektorāta veiktajās maksājumu 
aģentūru sistēmu un izdevumu pārbaudes. Pēc tam AGRI ĢD no šiem skaitļiem atņem 
savas aplēstās nākotnes finanšu korekcijas un atgūstamos līdzekļus un tādējādi aplēš 
galīgo riskam pakļauto summu12. 

                                                      
12 Sk. AGRI ĢD gada darbības pārskata 77. lpp. 
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6.31. Maksājumu aģentūru paziņotā kontroles statistika liecina, ka kļūdu līmenis ir 
0,8 % no kopējiem KLP izdevumiem. AGRI ĢD 2019. gadā aizvien vairāk paļāvās uz 
sertifikācijas struktūru darbu. Tā piemērotās korekcijas bija balstītas gan uz paša 
ģenerāldirektorāta veiktajām pārbaudēm, gan uz sertifikācijas struktūru darbu un 
veidoja aptuveni 56 % no tā kopējās aplēses par risku maksājuma laikā. Korekcijas, kas 
bija balstītas uz pašas Komisijas darbu, parasti ietvēra vienotas likmes summas, kuru 
nolūks ir atspoguļot to nepilnību nopietnību un apmēru, kuras tā ir atklājusi dalībvalstu 
pārvaldības un kontroles sistēmās, un kuras tiek izmantotas kā iespējamo finanšu 
korekciju sākotnējā aplēse. 

6.32. Saskaņā ar AGRI ĢD aplēsēm risks maksājuma laikā ir aptuveni 1,9 % no 
kopējiem KLP izdevumiem 2019. gadā. AGRI ĢD aplēsa, ka risks maksājuma laikā ir 
apmēram 1,6 % tiešajiem maksājumiem, 2,7 % lauku attīstībai un 2,8 % tirgus 
pasākumiem.  

Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojums 

6.33. Komisijas AMPR sniegtās aplēses par risku maksājuma laikā atspoguļo 
AGRI ĢD un MARE ĢD atsevišķajos gada darbības pārskatos norādītos skaitļos izteiktos 
rādītājus.  

KLP krāpšanas apkarošanas politika un procedūras 

6.34. Krāpšana ir darbība vai bezdarbība ar nolūku maldināt, kā rezultātā tiek veikti 
nepamatoti maksājumi13. Mūsu metodoloģija14 ir izstrādāta, lai pārbaudītu, vai 
revidētajos darījumos nav pieļauti būtiski pārkāpumi krāpšanas vai netīšas kļūdas dēļ. 
Mēs pārbaudām darījumus katru gadu un regulāri konstatējam gadījumus, kuros ir 
aizdomas par krāpšanu KLP izdevumu jomā. 

                                                      
13 Krāpšanas jēdzienu sk. Direktīvas (ES) 2017/1371 3. panta 2. punktā. 

14 Mūsu metodoloģija attiecībā uz krāpšanas noteikšanu ir izstrādāta saskaņā ar 
ISSAI 1240 standartu un ir plašāk aprakstīta 1.1. pielikuma 28.–30. punktā. 
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6.35. Mēs konstatējam salīdzinoši maz gadījumu, kuros ir aizdomas par krāpšanos 
ar tiešajiem maksājumiem un lauku attīstības platībatkarīgajiem maksājumiem, uz 
kuriem neattiecas agrovides un klimata saistības. Šajās jomā lauksaimnieki parasti 
iesniedz pareizus pieprasījumus vai pieļauj nelielas kļūdas (sk. 6.13. un 6.24. punktu). 

6.36. Risks, ka krāpšanai ir būtiska ietekme, ir lielāks attiecībā uz tirgus atbalsta 
maksājumiem, ieguldījumiem lauku attīstībā un citiem maksājumiem, uz kuriem parasti 
attiecas līdzfinansējums uz atlīdzināšanas pamata. Šajās jomās mēs regulāri 
konstatējām un izteicām skaitļos nepareizus izdevumus, kas saistīti ar nepatiesu, 
nepareizu vai nepilnīgu deklarāciju sniegšanu, iespējamiem interešu konfliktiem un 
aizdomām par mākslīgi radītiem apstākļiem. 

6.37. Tā kā KLP piemēro dalītas pārvaldības principu, par krāpšanas problēmu 
risināšanu ir atbildīga gan Komisija, gan dalībvalstis. 6.6. izcēlumā ir parādīti pasākumi, 
kas ieviesti krāpšanas problēmu risināšanai KLP jomā. 
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6.6. izcēlums 

Komisijas un dalībvalstu pasākumi krāpšanas apkarošanai 

 
Avots: ERP. 

Elementi

 Norādījumi 

 Ziņošana

 Instrumenti

Krāpšanas apkarošanas stratēģija, 
3. red. (2016. g.)

Krāpšanas riska analīze, 2015. g.

Norādījumi par krāpšanas 
apkarošanu, 2014. g.

Izmeklēto krāpšanas 
gadījumu būtiskuma 

novērtēšana

Ziņošana par konstatētajiem 
pārkāpumiem (> 10 000 EUR)

Pārkāpumu pārvaldības 
sistēma

Nepamatoti izmaksātu 
summu atgūšana un sodi

Gada ziņojumi par Eiropas 
Savienības finanšu interešu 

aizsardzību — cīņa pret 
krāpšanu 

(PIF ziņojumi)

Semināri maksājumu aģentūrām 
un sertifikācijas struktūrām par 
tipiskiem krāpšanas rādītājiem

Padomdevēju komiteja un darba grupas

AGRI ĢD Dalībvalstu iestādes OLAF

IAKS datubāzes:
ZGIS
ĢAP

Rīks Arachne
interešu konflikta 

noteikšanai

Uzraudzība, 
izmantojot Sentinel 

satelītattēlus
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6.38. Par krāpšanas izmeklēšanu ir atbildīgs OLAF, kas to veic sadarbībā ar valstu 
izmeklēšanas struktūrām. AGRI ĢD veic virkni pasākumu, lai mazinātu krāpšanas riskus 
KLP izdevumu jomā, tostarp nodrošina apmācības un norādījumus dalībvalstu 
vadošajām un kontroles iestādēm, veicina savu darbinieku izpratni par krāpšanas 
rādītājiem, atbalsta IAKS izstrādi un monitorējošas pārbaudes un mudina dalībvalstis 
izmantot Arachne ar 2019. gada februārī sākto izmēģinājuma projektu. Arachne ir IT 
rīks, kura pamatā ir visaptveroša datubāze un riska rādītāju kopums un kas maksājumu 
aģentūrām var palīdzēt turpmākai novērtēšanai identificēt projektus, atbalsta 
saņēmējus un līgumslēdzējus, attiecībā uz kuriem pastāv krāpšanas, interešu konflikta 
un pārkāpumu risks. 

6.39. 2019. gada sākumā mēs publicējām īpašo ziņojumu par krāpšanas 
apkarošanas pasākumiem ES izdevumu jomā15. Mēs konstatējām vairākas problēmas, 
kas ietekmē: 

o Komisijas priekšstatu par krāpšanas apmēru, būtību un cēloņiem; 

o tās stratēģisko pieeju krāpšanas riska pārvaldībai; 

o krāpšanas novēršanai veltīto uzmanību 

o un nepamatoti izmaksāto līdzekļu atgūšanas rādītāju. 

6.40. Šā gada ticamības deklarācijas revīzijā mēs konstatējām, ka: 

o AGRI ĢD savu krāpšanas riska analīzi pēdējo reizi atjaunināja 2016. gadā; 

o ne OLAF, ne AGRI ĢD nav izvērtējuši dalībvalstu pasākumus nolūkā novērst un 
apkarot krāpšanu KLP izdevumu jomā; 

o neraugoties uz AGRI ĢD sniegto atbalstu (sk. 6.38. punktu), vairums maksājumu 
aģentūru iespējamo risku identificēšanā gandrīz nemaz neizmantoja rīku Arachne. 
Kopš 2020. gada marta izmēģinājuma projektā “Arachne for AGRI” ir piedalījušās 
divpadsmit maksājumu aģentūras deviņās dalībvalstīs. 

                                                      
15 Īpašais ziņojums Nr. 1/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas”. 
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6.41. Mūsu nesen sagatavotajā atzinumā par Komisijas ierosināto pārejas regulu 
attiecībā uz KLP16 norādījām, ka tiek pievērsta pastiprināta uzmanība maksājumiem 
neīsteniem lauksaimniekiem, kuri iegādājas lauksaimniecības zemi KLP maksājumu 
saņemšanai. Mēs apgalvojām, ka Komisija un likumdevēji varētu izmantot pārejas 
periodu, lai novērtētu, vai šā riska novēršanai priekšlikumos attiecībā uz KLP pēc 
2020. gada nebūtu jāpārskata definīcijas jēdzieniem “īstens lauksaimnieks”, 
“atbalsttiesīgs hektārs” un obligāta “lauksaimnieciska darbība”, cita starpā paskaidrojot 
arī nozīmi jēdzienam “zeme lauksaimnieka rīcībā”, bet vienlaikus neproporcionāli 
nepalielinot administratīvo slogu lauksaimniekiem.  

                                                      
16 Atzinums Nr. 1/2020 par Komisijas priekšlikumu regulai par pārejas noteikumiem, kas 

piemērojami kopējai lauksaimniecības politikai 2021. gadā, 22. punkts. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

6.42. Kopumā mūsu iegūtie un šajā nodaļā izklāstītie revīzijas pierādījumi 
(sk. 6.8. punktu) liecina, ka [kļūdu līmenis zema riska tiešajos maksājumos, kuru 
īpatsvars bija 70 % no kategorijas “Dabas resursi” maksājumiem, nebija būtisks, bet 
bija būtisks izdevumu jomās, kurās mēs identificējām lielāku risku (lauku attīstība, 
tirgus pasākumi, zivsaimniecība, vide un klimata politika), un tās veido apmēram 30 % 
no šīs kategorijas maksājumiem. 

Ieteikumi 

6.43. 6.3. pielikumā ir doti mūsu pēcpārbaudes konstatējumi par paveikto saistībā 
ar diviem ieteikumiem, ko sniedzām 2016. gada pārskatā, un trim 2017. gada pārskatā 
sniegtajiem ieteikumiem, kuri prasīja tūlītēju rīcību vai kuru izpilde bija paredzēta 
2019. gadā. Komisija ir pilnībā īstenojusi četrus ieteikumus, savukārt vienu – lielākajā 
daļā aspektu. 

6.44. Pamatojoties uz šo pēcpārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem 
par 2019. gadu, mēs sniedzam turpmāk minēto ieteikumu. 

6.1. ieteikums 

Komisijai biežāk jāatjaunina KLP krāpšanas risku analīze, jāveic dalībvalstu krāpšanas 
novēršanas pasākumu analīze un jāizplata rīka Arachne izmantošanas paraugprakse, lai 
vēl vairāk mudinātu maksājumu aģentūras to izmantot.  

Termiņš: 2021. g. 
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Pielikumi 

6.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti 

  
2019 2018   

  
  

  

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE   

  
  

Darījumi kopā: 251 251 

    
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME   

   
Aplēstais kļūdu līmenis 1,9 % 2,4 % 

   

Augšējā kļūdu robeža 2,9 %  
Apakšējā kļūdu robeža 0,8 %  
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6.2. pielikums. Informācija par ES darbību dalībvalstīs 
Pārskats par 2019. gada maksājumiem dalītās pārvaldības izdevumu kategorijā 
“Dabas resursi” katrā dalībvalstī 

Summas miljonos EUR 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

Avoti: Kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, 
kas licencēti saskaņā ar Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 licenci (CC BY-SA).

Dalībvalstis 
ar revidētajiem darījumiem

 Dalībvalsts

Kategorijā 
“Dabas 
resursi” 

kopā

Tiešie 
maksājumi

Lauku 
attīstība 

Tirgus 
pasākumi

Zvejniecība

Francija 9 747 6 935 2 224 520 68
Spānija 7 017 5 101 1 166 588 162
Vācija 6 214 4 794 1 274 116 30
Itālija 5 772 3 634 1 449 631 58
Polija 4 563 3 387 1 092 28 56
Apvienotā Karaliste 4 053 3 186 774 40 53
Rumānija 2 870 1 847 967 42 14
Grieķija 2 559 1 982 484 57 36
Ungārija 1 819 1 265 511 37 6
Īrija 1 546 1 200 324 -3 25
Portugāle 1 360 671 523 103 63
Čehija 1 268 854 394 16 4
Austrija 1 255 691 538 24 2
Bulgārija 1 221 785 406 20 10
Dānija 975 822 101 11 41
Zviedrija 943 688 226 13 16
Somija 890 523 351 5 11
Nīderlande 811 680 90 24 17
Slovākija 665 445 209 11 0
Lietuva 658 469 181 0 8
Beļģija 632 488 79 61 4
Horvātija 619 279 300 9 31
Latvija 475 253 206 1 15
Igaunija 277 133 125 1 18
Slovēnija 264 135 120 7 2
Kipra 80 49 21 6 4
Luksemburga 48 33 14 1 0
Malta 31 5 19 1 6
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6.3. pielikums. – Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā daļā 
aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums. 
Pārskatīt pieeju, ko maksājumu aģentūras izmanto, lai 
klasificētu un atjauninātu zemes kategorijas savās ZGIS, un 
veikt vajadzīgās sasaistu pārbaudes, lai samazinātu kļūdu 
risku zaļināšanas maksājumā (sk. 7.17. un 7.18. punktu, kā 
arī 7.5. izcēlumu). 

X      

2. ieteikums. 
Sniegt norādījumus un izplatīt labāko praksi (piemēram, par 
jaunas IT tehnoloģijas izmantošanu) valsts iestādēm, lai 
nodrošinātu, ka to veiktās pārbaudes identificē saikni starp 
pieteikumu iesniedzējiem un citām ieinteresētajām 
personām, kas iesaistītas atbalstītajos projektos 
(sk. 7.26. punktu). 

 X     
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Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā daļā 
aspektu 

dažos 
aspektos 

2017 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums. 
Komisijai jāizvērtē, cik efektīvas ir dalībvalstu darbības to 
kļūdu cēloņu novēršanā, kuras tiek pieļautas maksājumos 
par tirgus pasākumiem un lauku attīstību, un vajadzības 
gadījumā jāsniedz papildu norādījumi (sk. 7.18.–7.24. punktu 
un 7.4. pielikumu). 

X      

2. ieteikums. 
Komisijai rūpīgāk jāizskata sertifikācijas struktūru veikto 
darījumu pārbaužu kvalitāte (sk. 7.32. punktu). 

X      

3. ieteikums. 
Komisijai jāpārbauda, kā dalībvalstu iestādes īsteno 
koriģējošos pasākumus gadījumos, kad Komisija ir 
uzskatījusi, ka tā nevar paļauties vai tikai daļēji var paļauties 
uz sertifikācijas struktūru darbu (sk. 7.34. punktu). 

X      
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7. nodaļa 

Drošība un pilsonība — DFS 3. kategorija 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 7.1.–7.6. 
Īss apraksts 7.2.–7.5. 

Revīzijas tvērums un pieeja 7.6. 

Darījumu pareizība 7.7.–7.8. 

Iekšējās kontroles sistēmu elementu pārbaude 7.9.–7.13. 
Revīzijas iestāžu darba pārbaude saistībā ar to gada 
kontroles ziņojumiem un izdevumu revīziju 7.9.–7.11. 

Pārbaude saistībā ar Komisijas sniegtajiem gada kontroles 
ziņojumu novērtējumiem 7.12.–7.13. 

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi 7.14.–7.15. 

Secinājums un ieteikumi 7.16.–7.17. 
Ieteikumi 7.17. 
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Ievads 
7.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 3. kategoriju “Drošība
un pilsonība”. Apskats par šīs kategorijas galvenajām darbībām un izdevumiem 
2019. gadā ir sniegts 7.1. izcēlumā. 

7.1. izcēlums 

DFS 3. kategorijas “Drošība un pilsonība” sadalījums 2019. gadā 
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Decentralizētās 
aģentūras 1,0 (29,1 %)

Pārtika un barība 
0,2 (7,6 %)

Radošā Eiropa 
0,2 (7,3 %)
Citas jomas⁽*⁾ 
0,3 (10,7 %)

Migrācija un drošība 
1,6 (45,3 %)

Drošība un 
pilsonība 

3,3 
2,0 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to 
sadalījums (miljardi 

EUR)

159,1
miljards

EUR



  

 

 
(*) Dati ietver izdevumus par patērētāju tiesību aizsardzību, tiesiskumu, tiesībām, līdztiesību un 
pilsonību. 
(**) Priekšfinansējumā ietverti tie dalīti pārvaldītie maksājumi par 2014.–2020. gada plānošanas 
periodu, kuri nebija iekļauti apstiprinājumu kopumiem pakārtotajos pārskatos, ko Komisija 
pieņēma 2019. gadā. 
(***) Priekšfinansējuma dzēšanai piemēro pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk 
sk. 1.1. pielikuma 11. punktu). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Īss apraksts 

7.2. Šajā kategorijā ietilpst vairāki politikas virzieni, kuru kopīgais mērķis ir 
nostiprināt Eiropas pilsonības jēdzienu, veidojot brīvības, tiesiskuma un drošības telpu 
bez iekšējām robežām. 

7.3. Kā parādīts 7.1. izcēlumā, galvenā izdevumu joma ir migrācija un drošība. Līdz 
ar to lielākā daļa izdevumu nāk no diviem fondiem – Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonda (AMIF)1 un Iekšējās drošības fonda (IDF)2. Lielāko daļu AMIF un 
IDF finansējuma dalīti pārvalda dalībvalstis (vai asociētās valstis) un Komisijas 
Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts (HOME ĢD). AMIF mērķis ir palīdzēt efektīvi 
pārvaldīt migrācijas plūsmas un izveidot kopēju ES pieeju patvērumam un imigrācijai. 

                                                      
1 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondu. 

2 Ar abiem fondiem aizstāja SOLID programmu, kura tika īstenota iepriekšējā plānošanas 
periodā. 

starppos…starpposma/galīgie maksājumi:  0,6

Gada lēmumi par valsts AMIF/IDF 
pārskatu pieņemšanu: 0,8

priekšfinansējuma 
maksājumi ⁽**⁾: 2,7

priekšfinansējuma dzēšana ⁽***⁾: 
1,6

Kopā: 3,0

Kopā: 3,3

0 1 2 3

Revīzijas
datu kopa

Maksājumi

(miljardi EUR)2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar 
maksājumiem
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IDF vispārīgais mērķis ir veicināt drošību Eiropas Savienībā, vienlaikus atvieglojot 
likumīgu ceļošanu un sekmējot pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu. Tam ir divi 
instrumenti3: IDF robežu un vīzu instruments un IDF policijas instruments. Ar robežu un 
vīzu instrumentu atbalsta integrētu robežu pārvaldību un kopējas vīzu politikas izstrādi, 
savukārt policijas instrumenta galvenais uzdevums ir veicināt sadarbību starp 
tiesībsargājošajām struktūrām un uzlabot ar drošību saistīta riska un krīžu 
pārvarēšanas spējas. 

7.4. Septiņu gadu plānošanas perioda piecos gados dalībvalstis ir uzlabojušas savu 
valsts programmu īstenošanu. Joprojām nav izmaksātas nozīmīgas summas, un 
joprojām ir svarīgi nepalielināt spiedienu uz valsts iestādēm, kad tuvojas programmu 
slēgšana. Tie izdevumi, kurus kopš plānošanas perioda sākuma dalībvalstis ir 
paziņojušas Komisijai atmaksāšanai, ir apkopoti 7.2. izcēlumā. 

                                                      
3 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās 

drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 513/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās 
drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības 
novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai. 
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7.2. izcēlums 

Izdevumi par AMIF un IDF valsts programmām ir notikuši ātrāk, bet 
pieejamie budžeta līdzekļi arī turpina palielināties 

 
(*) AMIF/IDF izdevumi, kas radušies dalībvalstu līmenī, tiek deklarēti Komisijai, kura tos apstiprina 
nākamajā gadā pēc to rašanās. Tādējādi Komisijas 2019. gada pārskatos ir ietverti dalībvalstu 
izdevumi no 2018. gada. 
Avots: ERP. 

7.5. Vēl vienu nozīmīgu šīs budžeta kategorijas daļu veido finansējums 
14 decentralizētām aģentūrām4, kuras nodarbojas ar ES galveno prioritāšu īstenošanu 
tādās jomās kā migrācija un drošība, tiesu iestāžu sadarbība un veselība. Nākamā ir 
Pārtikas un barības programma, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselību visos pārtikas ķēdes posmos, un ES pamatprogramma “Radošā Eiropa”, ar 
kuru atbalsta kultūras un audiovizuālo nozari. Visbeidzot, budžetā iekļautas vairākas 
programmas, kurām ir kopējs mērķis – stiprināt drošību un pilsonību Eiropas Savienībā, 
pievēršot uzmanību tiesiskumam, patērētāju tiesībām, līdztiesībai un pilsonībai. 

                                                      
4 Veselība: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Iekšlietas: Frontex, EASO, Eiropols, CEPOL, eu-LISA, 

EMCDDA. Tieslietas: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO. Īpašie gada ziņojumi, kuros ietverts mūsu 
atzinums par katras minētās aģentūras darbību likumību un pareizību, atrodami ERP tīmekļa 
vietnē. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 

7.6. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz 
šo DFS kategoriju 2019. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto: 

a) 19 darījumu izlasi, kas tika veidota tā, lai sniegtu ieguldījumu mūsu vispārējā 
ticamības deklarācijā, nevis lai reprezentētu šīs DFS kategorijas izdevumus. Tāpēc 
šai DFS kategorijai kļūdu īpatsvars nav aplēsts. Izlasē iekļāvām astoņus darījumus, 
kuri pārvaldīti dalīti kopā ar dalībvalstīm5, astoņus darījumus, kurus Komisija 
pārvaldījusi tieši, vienu darījumu, kuru tā pārvaldījusi netieši, un divus darījumus, 
kuri saistīti ar aģentūrām izmaksāto avansu dzēšanu; 

b) atlasītas sistēmas, lai noskaidrotu, 

i) vai astoņu revīzijas iestāžu6 gada kontroles ziņojumos par AMIF un IDF bija 
ievēroti tiesību akti7; 

ii) vai to pašu revīzijas iestāžu darbs saistībā ar izdevumu revīzijām un to 
procedūrām ticamu revīzijas atzinumu sniegšanai bija pienācīgs un atbilda 
noteikumiem; 

iii) vai HOME ĢD atbilstības novērtējumi par visu AMIF un IDF revīzijas iestāžu 
gada kontroles ziņojumiem bija pienācīgi ietvēra visus būtiskos juridiskos 
aspektus; 

c) HOME ĢD un JUST ĢD (Tiesiskuma un patērētāju ĢD) gada darbības pārskatos 
iekļautās informācijas pareizību un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un 
snieguma ziņojumā (AMPR). 

                                                      
5 Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Slovēnijā un Apvienotajā Karalistē. 

6 Tās pašas dalībvalstis, no kurām atlasījām astoņus darījumus. 

7 Komisijas 2018. gada 16. maija Deleģētā regula (ES) 2018/1291, ar kuru groza Deleģēto 
regulu (ES) Nr. 1042/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un 
kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem. 
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Darījumu pareizība 
7.7. No Palātas pārbaudītajiem 19 darījumiem septiņos (37 %) darījumos bija 
kļūdas. Mēs atradām trīs skaitļos izsakāmas kļūdas ar finansiālu ietekmi uz summām, 
kas iekasētas no ES budžeta. Piemērs ir sniegts 7.3. izcēlumā. 

7.3. izcēlums 

Deklarētas pārāk lielas algu izmaksas 

No AMIF finansēto projektu, kuru mēs revidējām Kiprā, īstenoja starptautiska 
organizācija. Tas paredzēja sniegt informāciju, individuālus norādījumus un 
atbalstu migrantiem, kuri vēlas atgriezties savā izcelsmes valstī. Mēs pārbaudījām 
algas aprēķina izrakstus, laika uzskaites lapas, maksājumus un grāmatvedības 
ierakstus par piecām personām, kuras bija tieši nodarbinātas projektā. 
Organizācija bija pieprasījusi par 6 % paaugstināt bruto algas izmaksas, lai segtu 
līguma izbeigšanas pabalstus tiem darbiniekiem, kuri faktiski nebija kvalificēti. Līdz 
ar to šī summa neietilpa projekta izmaksās un neatbilda tiešu attiecināmu 
izdevumu definīcijai. Tādējādi bija deklarētas pārāk lielas kopējās projekta 
izmaksas. 

7.8. Mēs konstatējām arī četrus gadījumus, kad nebija ievēroti tiesību akti, taču 
tiem nebija finansiālas ietekmes uz ES budžetu. Tāpat kā iepriekšējos gados, tie attiecās 
uz projektu atlasi un iepirkuma noteikumiem. Šo noteikumu neievērošana var 
apdraudēt ES izdevumu pareizu finanšu pārvaldību un ietekmēt deklarēto izmaksu 
attiecināmību. 
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Iekšējās kontroles sistēmu elementu 
pārbaude 

Revīzijas iestāžu darba pārbaude saistībā ar to gada kontroles 
ziņojumiem un izdevumu revīziju 

7.9. Mēs revidējām to astoņu revīzijas iestāžu darbu, kuras atbild par savas 
attiecīgās dalībvalsts AMIF/IDF gada pārskatu revīziju8 un sniedz Komisijai gada 
kontroles ziņojumu. Mūsu uzdevums bija pārliecināties, ka šīs revīzijas iestādes bija 

a) aptvērušas visus to maksājumu veidus, kurus veikušas par fondu īstenošanu 
atbildīgās struktūras, 

b) izmantojušas pienācīgu atlases metodi, 

c) atlasījušas pietiekamu skaitu darījumu, lai sagatavotu secinājumus par visu datu 
kopu, 

d) pareizi aprēķinājušas9 kļūdu īpatsvaru un 

e) ieviesušas pienācīgas procedūras ticamu revīzijas atzinumu un ziņojumu 
sniegšanai10. 

7.10. Visas revīzijas iestādes bija izstrādājušas un īstenojušas izvērstas procedūras 
pienācīgai ziņošanas kvalitātei, kā prasīts tiesību aktos. Mēs konstatējām atsevišķas 
nepilnības, kuru ietekme uz pārskatiem nebija tik būtiska, lai samazinātu revīzijas 
iestāžu secinājumu pareizību. Mūsu konstatējumi ir izklāstīti 7.4. izcēlumā. 

                                                      
8 Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Polijā un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz AMIF; 

Slovēnijā attiecībā uz IDF. 

9 Kā prasīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1291. 

10 Saskaņā ar pārvaldības un kontroles sistēmu 14 pamatprasību. Sk. Komisijas Īstenošanas 
regulas (ES) 2017/646 pielikumu. 
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7.4. izcēlums 

Nepilnības gada kontroles ziņojumos 

Nepilnības 

Dalībvalsts, 
kurā atrodas 

revīzijas 
iestāde 

Potenciālā 
ietekme 

Ar izlasi saistīti jautājumi: izmantota uz 
risku balstīta, nevis nejaušās atlases 
metode; izlases lieluma noteikšanai 
izmantotas neprecīzas vērtības. 

Slovēnija 

Paziņotie dati nav 
ticami 

Revīzijas iestādes 
darbs sniedz 
ierobežotu 
pārliecību 

Atbildīgā iestāde iesniedza pārskatu 
projektu revīzijas iestādei, pirms bija 
pabeigusi pati savas pārbaudes uz 
vietas. Tas rada risku, ka revīzijas 
iestāde varētu veikt savas revīzijas, 
pamatojoties uz nepareiziem 
pārskatiem. 

Itālija, Slovēnija 

Neprecīzi aprēķināti un izklāstīti 
kopējie un/vai atlikušo kļūdu īpatsvari Vācija, Itālija 

Tehniskā palīdzība revīzijas datu kopā 
nav iekļauta un gada kontroles 
ziņojumā par to nav ziņots 

Slovēnija 

Avansa maksājumi bija daļēji izslēgti no 
revīzijas datu kopas un gada kontroles 
ziņojumā par to nav ziņots 

Vācija 

Izlases veidošanas nolūkā projekti bija 
sadalīti divās apakšgrupās (avansi un 
radušies izdevumi). Šāds sadalījums ne 
vienmēr bija pareizs. 

Kipra 

 

7.11. Mēs atlasījām 62 revīzijas lietas no tām pašām astoņām revīzijas iestādēm un 
izmantojām tās, lai pārliecinātos, ka revīzijas procedūras bija pienācīgas un aptvēra 
visus attiecināmības kritērijus, kas formulēti AMIF/IDF regulās11. Kopumā mēs 
konstatējām, ka revīzijas iestādēm bija izvērstas revīzijas programmas un kontrollapas 

                                                      
11 Sk. 12. pamatprasību Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/646 pielikumā. 
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savu secinājumu pamatošanai. Tomēr mēs atklājām nepilnības, kuras izklāstītas 
7.5. izcēlumā. 

7.5. izcēlums 

Nepilnības revīzijas iestāžu darbā 

Nepilnības 
Dalībvalsts 

revīzijas 
iestāde 

Potenciālā ietekme 

Revidenti ne vienmēr pārbaudīja 
visus projektu atlases un/vai līgumu 
piešķiršanas kritērijus 

Itālija, Kipra 

Nebija atklāti 
neattiecināmi izdevumi 

Revīzijas secinājumi 
nebija ticami 

Revīzijas iestādes darbs 
sniedz ierobežotu 
pārliecību 

Nepietiekama revīzijas taka vai 
nepilnīga revīzijas darba 
dokumentācija 

Grieķija, Kipra, 
Lietuva, 
Apvienotā 
Karaliste 

Revidenti ne vienmēr pārbaudīja 
visus būtiskos pieejamos 
pierādījumus, lai apstiprinātu 
mērķgrupu un deklarēto izdevumu 
attiecināmību vai izmaksu 
pamatotību 

Itālija, Kipra 

 

Pārbaude saistībā ar Komisijas sniegtajiem gada kontroles 
ziņojumu novērtējumiem 

7.12. Mēs pārbaudījām HOME ĢD sagatavotos atbilstības novērtējumus par 
revīzijas iestāžu gada kontroles ziņojumiem, skatot, kā ģenerāldirektorāts šos 
ziņojumus izmantoja 2018. gada AMIF/IDF nacionālo kontu noskaidrošanā. Šim 
nolūkam mēs atlasījām 12 ziņojumus12 un caurskatījām attiecīgās 
HOME ĢD pārbaudes. Mēs konstatējām, ka individuālie novērtējumi bija labi 
strukturēti un precīzi un aptvēra visus būtiskos juridiskos aspektus. HOME ĢD pienācīgi 
izmantoja kontroles ziņojumu informāciju saviem noskaidrošanas lēmumiem. 

                                                      
12 No Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Nīderlandes, Austrijas, Portugāles un Slovākijas attiecībā uz 

AMIF; no Igaunijas, Spānijas, Islandes, Maltas un Somijas attiecībā uz IDF. 
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7.13. Tomēr, veicot revīziju, mēs atklājām divas nepilnības, kas aprakstītas 
7.6. Izcēlumā un kas varētu ierobežot Komisijas paļāvību uz gada kontroles 
ziņojumiem. 

7.6. izcēlums 

Nepilnības, kas izriet no Komisijas sniegtajiem gada kontroles 
ziņojumu novērtējumiem 

Nepilnības Potenciālā ietekme 

Ne visas atbildīgās iestādes izmanto vienādu “starpposma 
maksājumu” definīciju13. 

Paziņoto datu 
vērtība un 
pabeigtība var būt 
apšaubāma. 

Komisija nesniedza revīzijas iestādēm norādījumus par to, 
kā aprēķināt minimālo revīzijas tvērumu, kas ir 10 %14, ja 
tās izmanto apakšizlasi. Atsevišķos gadījumos Komisija 
secināja, ka revīzijas iestāžu darbs nav pietiekams. 

Revīzijas secinājumu 
ticamība nav 
skaidra. 

 

                                                      
13 AMIF/IDF fondu gada atlikuma maksājuma pieprasījumu veidnē starpposma maksājumi 

definēti kā atmaksājumi par izdevumiem, kas saņēmējam radušies projekta īstenošanas 
gaitā. Dažas dalībvalstis arī uzskata, ka avansi var būt starpposma maksājumi, un mēs 
konstatējām, ka citas bija veikušas vairākus starpposma maksājumus bez iepriekšējas 
avansu dzēšanas. 

14 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1291, 14. panta 4. punkts. 
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Gada darbības pārskati un citi 
pārvaldības pasākumi 
7.14. Mēs pārbaudījām HOME ĢD un JUST ĢD gada darbības pārskatus, bet 
neatradām informāciju, kas būtu pretrunā mūsu konstatējumiem. Tomēr mūsu 
ierobežotā 2019. gada izlase (19 darījumi) nav pietiekama, lai salīdzinātu mūsu revīzijas 
rezultātus ar informāciju, kuru par izdevumu pareizību paziņoja abi ģenerāldirektorāti. 

7.15. Mēs pārbaudījām HOME ĢD un JUST ĢD sagatavotās aplēses par riskiem 
maksājumu veikšanas un slēgšanas laikā. Mēs konstatējām, ka tās bija aprēķinātas 
saskaņā ar iekšējo metodiku un pareizi atspoguļotas AMPR. 
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Secinājums un ieteikumi 
7.16. Revīzijas tvērums DFS 3. kategorijai “Drošība un pilsonība” (sk. 7.6. punktu) 
bija plānots tā, lai mēs spētu formulēt kopējo ticamības deklarāciju, nevis lai 
reprezentētu šīs kategorijas izdevumus. Tāpēc šai DFS kategorijai kļūdu īpatsvars nav 
aplēsts. Tomēr mūsu veiktā darījumu un sistēmu pārbaude atklāja trīs jomas, kurās 
iespējami uzlabojumi (sk.7.10.–7.13. punktu). 

Ieteikumi 

7.17. Pamatojoties uz saviem secinājumiem par 2019. gadu, mēs Komisijai esam 
sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus. 

7.1. ieteikums. Revīzijas tvērums 

Jāsniedz norādījumi par AMIF un IDF atbildīgajām dalībvalstu revīzijas iestādēm par to, 
kā aprēķināt revīzijas tvērumu, ja tās izmanto apakšizlases. Norādījumi jāsniedz, lai 
nodrošinātu, ka izveidotā izlase ir pietiekama un pienācīga un revidentam sniedz 
pietiekamu pamatu, uz kura sagatavot secinājumus par visu revīzijas datu kopu. 

Termiņš: 2021. gada laikā. 

7.2. ieteikums. Izlases veidošana 

Jāatgādina par AMIF un IDF atbildīgajām dalībvalstu revīzijas iestādēm, ka tām jāievēro 
Komisijas norādījumi par izlases veidošanu un kļūdu īpatsvara aprēķināšanu. Īpaši 
jāuzsver, ka izlasei jābūt nejaušai, jāpieļauj iespēja, ka katra izlases vienība datu kopā 
var tikt atlasīta, un vajadzības gadījumā visām kļūdām jābūt ekstrapolējamām uz 
attiecīgo datu kopu. 

Termiņš: 2021. gada laikā. 
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7.3. ieteikums. Revīzijas taka 

Jāsniedz norādījumi par AMIF un IDF atbildīgajām dalībvalstu revīzijas iestādēm par to, 
kā pietiekami un atbilstīgi dokumentēt savu revīzijas procedūru raksturu, laika grafiku 
un apmēru, savus rezultātus un savāktos revīzijas pierādījumus. 

Termiņš: 2021. gada laikā. 
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8. nodaļa 

Globālā Eiropa — DFS 4. kategorija 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 8.1.–8.5. 
Īss apraksts 8.2.–8.4. 

Revīzijas tvērums un pieeja 8.5. 

Darījumu pareizība 8.6.–8.10. 

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi 8.11.–8.22. 
NEAR ĢD 2019. gada RER izpēte 8.11.–8.18. 

NEAR ĢD gada darbības pārskats 8.19.–8.21. 

DEVCO ĢD gada darbības pārskats un RER izpēte 8.22. 

Secinājumi un ieteikumi 8.23.–8.25. 
Secinājumi 8.23. 

Ieteikumi 8.24.–8.25. 

Pielikumi 
8.1. pielikums. NEAR ĢD un DEVCO ĢD maksājumi 
sadalījumā pa delegācijām 

8.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 
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Ievads 
8.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 4. kategoriju “Globālā
Eiropa”. Apskats par šīs kategorijas galvenajām darbībām un izdevumiem 2019. gadā ir 
sniegts 8.1. izcēlumā. 

8.1. izcēlums 

DFS 4. kategorijas “Globālā Eiropa” sadalījums 2019. gadā 

(*) Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 11. punktu). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Citas darbības un programmas
1,7 (17,3 %)

Humānā palīdzība 
2,1 (20,4 %)

Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments (IPA II) 
1,6 (15,7 %)

Eiropas kaimiņattiecību 
instruments (EKI) 
2,1 (20,6 %)

Attīstības sadarbības instruments 
(ASI) 
2,6 (26,0 %)

Globālā Eiropa
10,1

6,3 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(miljardi EUR)

159,1
miljards

EUR

starpposma/galīgie 
maksājumi:  2,8

priekšfinansējuma maksājumi 
⁽*⁾: 7,3

priekšfinansējuma dzēšana ⁽*⁾: 5,2

trasta fondu izmaksas: 0,2

kopā: 8,2

kopā: 10,1

0 2 4 6 8 10

Revīzijas datu
kopa

Maksājumi

2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
(miljardi EUR)
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Īss apraksts 

8.2. Kategorija “Globālā Eiropa” aptver izdevumus par visām ārējām darbībām
(ārpolitiku), ko finansē no ES vispārējā budžeta. Šīs rīcībpolitikas: 

— veicina un aizstāv ārzemēs tādas ES vērtības kā demokrātija, tiesiskums un 
cilvēktiesību ievērošana, kā arī pamatbrīvības; 

— risina tādas svarīgas globālās problēmas kā cīņa pret klimata pārmaiņām un 
bioloģiskās daudzveidības atjaunošana; 

— palielina ES attīstības sadarbības ietekmi ar mērķi palīdzēt izskaust nabadzību un 
sekmēt labklājību; 

— veicina stabilitāti un drošību kandidātvalstīs un kaimiņvalstīs; 

— palielina Eiropas solidaritāti pēc dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām; 

— uzlabo krīžu novēršanu un konfliktu pārvarēšanu, saglabā mieru, stiprina 
starptautisko drošību un sekmē starptautisko sadarbību; 

— popularizē ES un savstarpējās intereses ārvalstīs, atbalstot ES politikas ārējo 
dimensiju. 

8.3. Galvenie ģenerāldirektorāti un dienesti ārējo darbību budžeta izpildē ir
Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts (DEVCO ĢD), Kaimiņattiecību 
politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts (NEAR ĢD), Eiropas Civilās 
aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO ĢD), 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) un Ārpolitikas 
instrumentu dienests (FPI). 

8.4. Maksājumi kategorijā “Globālā Eiropa” 2019. gadā bija 10,1 miljards EUR1, un
tos vairāk nekā 150 valstīs izmaksāja, izmantojot dažādus instrumentus 
(sk. 8.1. izcēlumu) un īstenošanas metodes, tādas kā būvdarbu/piegāžu/pakalpojumu 
līgumi, dotācijas, īpaši aizdevumi, aizdevumu garantijas un finansiālā palīdzība, budžeta 
atbalsts un citi mērķtiecīgi budžeta atbalsta veidi (sk. 8.1. pielikumu). 

1 Galīgā maksājumu izpilde, tostarp piešķirtie ieņēmumi. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 

8.5. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz
šo DFS kategoriju 2019. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto: 

a) 68 darījumu izlasi, kā arī septiņus darījumus, kurus ņēmām no atlikušo kļūdu
īpatsvara (RER) pētījumiem2 un pielāgojām3, lai kompensētu to metodoloģiskos
ierobežojumus. Darījumu izlase tika veidota tā, lai sniegtu ieguldījumu mūsu
vispārējā ticamības deklarācijā, nevis lai reprezentētu 4. DFS kategorijas “Globālā
Eiropa” izdevumus. Tāpēc šai DFS kategorijai kļūdu īpatsvars nav aplēsts. Izlasē
bija iekļauti 22 NEAR ĢD darījumi, 25 DEVCO ĢD, 10 ECHO ĢD un 11 citi darījumi.
Attiecībā uz to kopas daļu (10 %), ko aptvēra NEAR ĢD un DEVCO ĢD atlikušo
kļūdu īpatsvara 2019. gada izpēte, mēs iekļāvām izlasē vēl septiņus darījumus;

b) NEAR ĢD un DEVCO ĢD4 gada darbības pārskatos iekļautās informācijas pareizību
un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā (AMPR).

2 NEAR ĢD un DEVCO ĢD katru gadu noslēdz līgumu par RER izpēti, lai aplēstu kļūdu līmeni, 
kas palicis pēc visām vadības pārbaudēm, lai visā to atbildības jomā novērstu, atklātu un 
izlabotu kļūdas. RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz 
RER metodoloģiju un ģenerāldirektorātu attiecīgajām rokasgrāmatām. 

3 Mūsu veiktās RER izpētes pārbaudes liecina, ka salīdzinājumā ar mūsu revīzijas darbu 
DEVCO ĢD atlikušo kļūdu īpatsvara izpētes metodoloģija paredz daudz mazāk pārbaužu uz 
vietas. Turklāt gan DEVCO ĢD, gan NEAR ĢD atlikušo kļūdu īpatsvara izpētēs iepirkuma 
procedūru pārbaudēm ir atvēlēts mazāks tvērums. Tādēļ šogad, tāpat kā pagājušā gadā, 
mēs koriģējām RER izpētes rezultātus, lai atspoguļotu publiskā iepirkuma noteikumu 
neievērošanas pakāpi. Šīs korekcijas pamatā bija mūsu 2014.–2019. gada ticamības 
deklarācijas konstatējumi attiecībā uz kategoriju “Globālā Eiropa” un mūsu veiktās to 
darījumu pārbaudes, kas atlasīti no iepriekšējo gadu RER izpētes (sk. 8.18. punktu). 

4 Revīzijas darbs, kas attiecas uz DEVCO ĢD gada darbības pārskatu, ir detalizēti aprakstīts 
mūsu sagatavotajā Gada pārskatā par 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fondu. 
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Darījumu pareizība 
8.6. No pārbaudītajiem 68 darījumiem 22 (32,4 %) darījumos bija kļūdas. Mēs 
atradām 11 skaitļos izsakāmas kļūdas ar finansiālu ietekmi uz summām, kas iekasētas 
no ES budžeta. Mēs atklājām arī 11 tiesību aktu vai finanšu noteikumu pārkāpumus. Tā 
kā izlasei nebija jābūt reprezentatīvai attiecībā uz šīs kategorijas izdevumiem, kopējo 
kļūdu īpatsvaru mēs neesam aplēsuši. Šo darījumu pārbaudēs mēs atklājām gadījumus, 
kad iekšējās kontroles sistēmas darbojas efektīvi; piemērs ir sniegts 8.2. izcēlumā. 
Konstatējumi saistībā ar neattiecināmiem izdevumiem ir sniegti 8.3. un 8.4. izcēlumā. 

8.2. izcēlums 

Komisijas veiktas efektīvas pārbaudes attiecībā uz maksājumu 
pieprasījumiem netiešā pārvaldībā 

NEAR ĢD 

ES finansēja darbību 4,5 miljonu EUR apmērā, lai atbalstītu MVU konkurētspēju 
saskaņā ar padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) 
pielāgošanās programmu Gruzijā. Komisija parakstīja deleģēšanas nolīgumu ar 
attīstības banku un īstenoja darbību netiešā pārvaldībā. Tā apstrādāja bankas 
maksājuma pieprasījumu, kurā bija prasīts segt paziņotās jau radušās izmaksas. Mēs 
revidējām Komisijas grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar šo maksājuma 
pieprasījumu.  

Komisija bija analizējusi finanšu pārskatu un konstatējusi, ka saņēmējs ir iekļāvis 
priekšfinansējumu kopā ar izmaksām, kas jau radušās. Tā kā priekšfinansējumu nevar 
uzskatīt par izmaksām, kas radušās, tas nav jāiekļauj pieprasītajā summā. Pēc 
padziļinātas analīzes Komisija no pieprasītās summas bija atskaitījusi vairāk nekā 
80 000 EUR. 
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8.3. izcēlums 

Nav laika uzskaites sistēmas 

FPI 

Mēs revidējām kādas bezpeļņas organizācijas deklarētos izdevumus, kas bija radušies 
saskaņā ar dotācijas līgumu, kuru tā parakstījusi ar Komisiju. Darbības mērķis bija 
novērst vardarbīgu ekstrēmismu pie Tunisijas dienvidu robežām. Darbības kopējās 
aplēstās izmaksas bija 1,2 miljoni EUR, un tās pilnībā finansēja no ES budžeta. 

Mūsu pārbaudītie apliecinošie dokumenti liecināja, ka nav laika uzskaites sistēmas, 
kas pamatotu izmaksu sadalījumu starp dažādiem projektiem un faktisko laiku, kas 
nostrādāts revidētajā projektā. Tā kā nebija revīzijas izsekojamības, no kopējās 
revidētās summas 970 000 EUR apmērā mēs nespējām pārbaudīt 12 800 EUR 
izdevumu precizitāti, un tāpēc šī summa bija nepareiza. Laika uzskaites sistēmas 
trūkums bija arī līguma noteikumu un saņēmēja iekšējās politikas pārkāpums. 

2019. gadā mēs konstatējām laika uzskaites problēmas vēl trijos darījumos, kurus 
pārvaldīja NEAR ĢD, CLIMA ĢD un ECHO ĢD. 

8.4. izcēlums 

Projektam pieprasīti neattiecināmi PVN maksājumi 

DEVCO ĢD 

Mēs revidējām izdevumus, kurus deklarējusi starptautiska attīstības banka saskaņā 
ar deleģēšanas nolīgumu, kas parakstīts ar Komisiju par darbību, kuras mērķis ir 
atbalstīt infrastruktūras ieguldījumu programmu Dienvidāfrikai. Projekta kopējais 
aplēstais budžets bija vairāk nekā 99 miljoni EUR, ko pilnībā finansēja no ES budžeta. 

Revidētie apliecinošie dokumenti liecināja, ka kopējie revidētie izdevumi 
3,6 miljonu EUR apmērā ietvēra neattiecināmu PVN vairāk nekā 300 000 EUR 
apmērā. 

2019. gadā mēs konstatējām ar PVN saistītas problēmas vēl vienā darījumā, kuru 
pārvaldīja ECHO ĢD. 
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8.7. Divās izdevumu jomās maksājumu nosacījumu dēļ darījumos ir mazāka kļūdu 
iespējamība. Šīs jomas ir i) budžeta atbalsts un ii) projekti, kurus īsteno starptautiskas 
organizācijas un kuriem piemēro nosacīto pieeju. 2019. gadā mēs revidējām divus 
budžeta atbalsta darījumus un 25 projektus, ko pārvalda starptautiskas organizācijas, 
tostarp astoņus nosacītās pieejas darījumus (sk. 8.10. punktu). Šajās jomās mēs 
neatradām kļūdas. 

8.8. Budžeta atbalsts ir iemaksa valsts vispārējā budžetā vai valsts konkrētas 
politikas vai mērķa budžetā. Budžeta atbalsta maksājumi, kurus finansēja no 
ES vispārējā budžeta, 2019. gadā bija 824 miljoni EUR. Mēs pārbaudījām, vai Komisija 
bija ievērojusi nosacījumus, kas reglamentē budžeta atbalsta maksājumus 
partnervalstīm, un vai tā bija pārliecinājusies, ka ir ievēroti vispārējie attiecināmības 
nosacījumi (piemēram, apmierinošs uzlabojums publiskā sektora finanšu pārvaldībā). 

8.9. Taču, tā kā tiesību aktu noteikumus iespējams plaši interpretēt, Komisija var 
diezgan elastīgi lemt par to, vai šie vispārējie nosacījumi ir ievēroti. Mūsu pareizības 
revīzija nevar pārsniegt posmu, kurā Komisija atbalstu izmaksā saņēmējvalstij, jo pēc 
tam šie līdzekļi tiek apvienoti ar valsts budžeta resursiem5. 

8.10. Ja Komisijas iemaksas vairāku līdzekļu devēju projektos tiek apvienotas ar 
pārējo līdzekļu devēju ieguldījumu un ja tās nav paredzētas īpašiem identificējamiem 
izdevumu posteņiem, tad saskaņā ar nosacīto pieeju Komisija pieņem, ka 
ES attiecināmības noteikumi ir ievēroti, ja vien kopsummā iekļauta pietiekama 
attiecināmo izdevumu summa, kas sedz ES iemaksu. Šo pieeju mēs ņēmām vērā savās 
padziļinātajās pārbaudēs. Maksājumi starptautiskajām organizācijām no ES vispārējā 
budžeta 2019. gadā bija 3,2 miljardi EUR. Mēs nevaram noteikt, cik lielai daļai no šīs 
summas piemēroja nosacīto pieeju, jo Komisija to atsevišķi neuzrauga.  

                                                      
5 Vairākos īpašajos ziņojumos ir vērtēta budžeta atbalsta lietderība un efektivitāte; jaunākie 

ziņojumi ir īpašais ziņojums Nr. 9/2019 “ES atbalsts Marokai – rezultāti līdz šim ir 
ierobežoti” un īpašais ziņojums Nr. 25/2019 “Datu kvalitāte budžeta atbalsta jomā: 
nepilnības dažos rādītājos un mainīgo daļu maksājumu pārbaudē” (http://eca.europa.eu). 
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Gada darbības pārskati un citi 
pārvaldības pasākumi 

NEAR ĢD 2019. gada RER izpēte 

8.11. NEAR ĢD 2019. gadā pasūtīja savu piekto RER izpēti, kuru tā uzdevumā veica
ārējs līgumslēdzējs, lai novērtētu kļūdu līmeni, kas palicis pēc tam, kad bija pabeigtas 
visas vadības pārbaudes, kuras visā tā atbildības jomā bija veiktas nolūkā novērst, 
atklāt un izlabot kļūdas. Šāda izpēte ir svarīgs elements ģenerāldirektora ticamības 
deklarācijas pamatošanai, un tā sniedz gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 
izklāstīto pareizības informāciju par ārējām darbībām. 

8.12. Izpētē pārbaudīja tādu 365 darījumu reprezentatīvu izlasi, kuri bija veikti
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti no 2018. gada septembra līdz 2019. gada augustam 
(sk. 8.5. izcēlumu). 

8.5. izcēlums 

Avots: ERP. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006–2017 2018 2019 2020

2006–2017

Savā 2019. gada darbības pārskatā Komisija sniedz 
pārliecību par 2018. gada izdevumiem, balstoties uz atlikušo 
kļūdu īpatsvara izpēti

2019. gada darbības pārskatam DEVCO ĢD un 
NEAR ĢD atlikušo kļūdu īpatsvara izpēte ir 

balstīta uz līgumiem, kas slēgti no 2018. gada 
1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.

NEAR ĢD 
2019. gada 

GDP 

Izmantojums

ERP 2019.
gada 

pārskats

Līgumi, kas slēgti no 
2018. gada 1. septembra 

līdz 2019. gada 
31. augustam, attiecas uz
maksājumiem, kuri veikti 

no 2005. gada līdz 
2018. gadam. 

2019. gada pārskatā ERP caurskata izlasi, kurā iekļauti 
68 starpposma/galīgie maksājumi un dzēstie 2019. gadā 
veiktie priekšfinansējumi. Tā kā izlase nav reprezentatīva, 
šajā nodaļā mēs neesam aprēķinājuši kļūdu īpatsvaru.
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8.13. NEAR ĢD savā gada darbības pārskatā iepazīstināja ar 2019. gada RER izpētes 
rezultātiem. Ģenerāldirektorāta aplēstais kopējais atlikušais kļūdu īpatsvars bija 
0,53 %, t. i., mazāks par Komisijas noteikto 2 % būtiskuma slieksni. Iepriekšējo divu 
gadu RER bija 0,67 % 2017. gadā un 0,72 % 2018. gadā. 

8.14. RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz 
NEAR ĢD izstrādāto RER metodoloģiju un rokasgrāmatu. Mēs esam konstatējuši 
ierobežojumus, kuru dēļ atlikušo kļūdu īpatsvars var tikt novērtēts par zemu. 
Konkrētāk, ar RER saistītajā darbā nepietiekami tiek aptverti atsevišķi iepirkuma 
procedūru aspekti, proti, iemesli nesekmīgo kandidātu noraidīšanai vai uzvarējušo 
kandidātu atbilstība visiem atlases un līguma piešķiršanas kritērijiem, turklāt netiek 
pārbaudītas procedūras, ko piemēro uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, vai 
pamatojumi tiešai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai. 

8.15. Analizējot RER izpēti, konstatējām, ka, lai ņemtu vērā mūsu ieteikumu6 
palielināt tiešās pārvaldības dotāciju svērumu izlases kopā, Komisija šādiem projektiem 
bija ieviesusi papildu kļūdu īpatsvaru (“dotāciju īpatsvars”). Tas nodrošināja papildu 
pamatu tam, lai ģenerāldirektors paturētu spēkā iepriekš formulēto atrunu, ņemot 
vērā augsto risku tiešās pārvaldības dotācijās. Parasti attiecībā uz RER izlasi 
līgumslēdzējs piemēro 2 % būtiskuma līmeni un 95 % ticamības līmeni7. Tomēr 
attiecībā uz dotāciju īpatsvaru RER metodoloģija nodrošināja zemāku 80 % ticamības 
līmeni, kā rezultātā faktiskā kļūdu īpatsvara aplēse šai datu kopas daļai bija mazāk 
precīza. Šī pieeja neatspoguļo augsto risku šajā jomā. Pat ja dotācijām piemērotu 95 % 
ticamības līmeni, darījumu kopējā izlase joprojām būtu mazāka nekā pagājušā gada 
izlase. 

8.16. NEAR ĢD RER aplēses metode dod līgumslēdzējam plašas interpretācijas 
iespējas, aplēšot atsevišķas kļūdas. Piemēram, gadījumos, kad par darījumu nav 
pieejami dokumenti, līgumslēdzēja ziņā ir aplēst kļūdu īpatsvaru un noteikt, vai 
dokumentu trūkuma iemesli ir pamatoti. Šī pieeja nenodrošina vienādu vai līdzīgu 
konstatējumu konsekventu izskatīšanu. RER līgumslēdzējs šogad nesagatavoja šādas 
aplēses. 

8.17. Visbeidzot, mēs konstatējām, ka ir samazinājies to darījumu skaits, kuriem 
nav veikta padziļināta pārbaude, jo RER izpēte pilnībā paļaujas uz iepriekšējo kontroles 
darbu. 2019. gadā pilnīga paļaušanās bija 63 (17,2 %) darījumos, savukārt 2018. gadā – 

                                                      
6 Sk. mūsu 2017. gada pārskata 9. nodaļas 2. ieteikumu. 

7 Iespēja, ka kļūdu līmenis datu kopā ir noteiktās robežās (“ticamības intervāls”). 
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118 (23,6 %) darījumos un 2017. gadā – 57 (12,2 %) darījumos. Tomēr ievērojām 
daļējas paļaušanās darījumu pieaugumu (33,3 % 2019. gadā salīdzinājumā ar 25,3 % 
2018. gadā). Abos gados pilnas paļaušanās un daļējas paļaušanās darījumi kopā veidoja 
aptuveni 50 % no kopējās izlases. RER izpētes mērķis ir noteikt, “cik kļūdu ir palicis pēc 
tam, kad ir piemēroti visi novēršanas, atklāšanas un korekcijas kontroles mehānismi”. 
Tā kā pusē izlasē iekļauto darījumu RER aprēķināts, pilnībā vai daļēji paļaujoties uz 
iepriekšējo kontroles darbu, RER šīs kļūdas pilnībā neatspoguļo. Pārlieka paļaušanās uz 
citu paveikto darbu var atstāt iespaidu uz RER izpētes galvenā mērķa sasniegšanu un 
ietekmēt atlikušo kļūdu īpatsvaru. 

8.18. Savos 2017. un 2018. gada pārskatos mēs ziņojām par NEAR ĢD RER izpētes 
metodoloģijas ierobežojumiem. Tāpēc savas 2018. un 2019. gada ticamības 
deklarācijas vajadzībai mēs veicām papildu pārbaudes tajās jomās, kurās bijām 
konstatējuši šādus ierobežojumus. Attiecībā uz 2019. gadu pēc nejaušības principa mēs 
atlasījām sešus darījumus no iepriekšējām RER izpētēm – vidēji divus darījumus uz 
katru apmeklēto ES delegāciju. Trijos no tiem bija kļūdas. 

NEAR ĢD gada darbības pārskats 

8.19. Attiecībā uz 2019. finanšu gadu mēs pārbaudījām NEAR ĢD 2019. gada 
darbības pārskatu un neatradām informāciju, kas būtu pretrunā mūsu konstatējumiem. 

8.20. Saskaņā ar NEAR ĢD aplēsēm kopējā riskam pakļautā summa maksājumu 
laikā izdevumiem, kas bija pieņemti 2019. gadā (2,8 miljardi EUR), bija 23,9 miljoni EUR 
(0,84 % no 2019. gada pieņemtajiem izdevumiem). Ģenerāldirektorāts lēš, ka pēc 
pārbaudēm, ko tas būs veicis turpmākajos gados, no minētās riskam pakļautās 
kopsummas korekcijas attieksies uz 8,8 miljoniem EUR (36,8 %)8. Tāpēc 
ģenerāldirektors paziņoja, ka ģenerāldirektorāta finanšu risks nepārsniedz 2 % 
būtiskuma slieksni. Uzskatām, ka mūsu izlase nebija pietiekami reprezentatīva, lai to 
izmantotu kļūdu īpatsvara aplēsei DFS kategorijai “Globālā Eiropa”, tāpēc nevaram šo 
apgalvojumu salīdzināt ar mūsu revīzijas darba rezultātiem. 

                                                      
8 Slēgšanas laikā riskam pakļautā summa atspoguļo starpību starp maksājuma laikā riskam 

pakļauto summu un aplēstajām korekcijām (15,1 miljons EUR 2019. gadā). 
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8.21. NEAR ĢD savā gada darbības pārskatā neatsaucās uz RER izpētes 
ierobežojumiem. Tomēr tas centās pieņemt piesardzīgu pieeju, analizējot iekasēšanas 
rīkojumus. Koriģētspējas aprēķinā NEAR ĢD iekļāva tikai summas, kas atgūtas saistībā 
ar ex post atklātajiem pārkāpumiem un kļūdām, tādējādi, saskaņā ar mūsu 
iepriekšējiem ieteikumiem, izvairoties no pārspīlēšanas. 

DEVCO ĢD gada darbības pārskats un RER izpēte 

8.22. Mūsu veiktā DEVCO ĢD 2019. gada darbības pārskatu un RER izpētes 
pārbaude ir detalizēti aprakstīta mūsu sagatavotajā Gada pārskatā par 8., 9., 10. un 
11. Eiropas Attīstības fondu. 
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Secinājumi un ieteikumi 

Secinājumi 

8.23. Darījumu izlase tika veidota tā, lai sniegtu ieguldījumu mūsu vispārējā 
ticamības deklarācijā, nevis lai reprezentētu 4. DFS kategorijas “Globālā Eiropa” 
izdevumus. Tāpēc šai DFS kategorijai kļūdu īpatsvars nav aplēsts (sk. 8.5. punktu). 
Tomēr mūsu veiktā darījumu un sistēmu pārbaude atklāja trīs jomas, kurās iespējami 
uzlabojumi. 

Ieteikumi 

8.24. Konstatējumi par to, kā ir ieviesti mūsu 2016. gada pārskatā sniegtie četri 
ieteikumi, kuri vai nu prasīja tūlītēju rīcību, vai bija jāīsteno līdz 2019. gadam, ir 
aprakstīti 8.2. pielikumā. Komisija trīs no tiem ir ieviesusi pilnībā, bet vienu – daļēji9. 

8.25. Pamatojoties uz šo pārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem par 
2019. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai. 

8.1. ieteikums 

Atklāt RER izpētes ierobežojumus NEAR ĢD 2020. gada darbības pārskatā un 
turpmākajos gada darbības pārskatos. 

Termiņš: līdz nākamā gada darbības pārskata publicēšanai 2021. gada 1. ceturksnī. 

8.2. ieteikums 

Palielināt ticamības līmeni, ko NEAR ĢD izmanto dotāciju īpatsvara aprēķināšanas 
metodoloģijā, līdz tādam pašam līmenim, ko piemēro pārējam atlikušo kļūdu 
īpatsvaram, lai precīzāk atspoguļotu augstāku risku tiešās pārvaldības dotāciju jomā. 

Termiņš: līdz 2021. gada beigām. 

                                                      
9 NEAR ĢD 2019. gada darbības pārskatā nebija atklāts RER izpētes tvērums. 
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8.3. ieteikums 

Stiprināt NEAR ĢD, DEVCO ĢD, ECHO ĢD, CLIMA ĢD un FPI pārbaudes, konstatējot un 
novēršot atkārtotas kļūdas (piemēram, laika uzskaites sistēmu trūkumu un 
neattiecināma PVN iekasēšanu no ES finansētiem projektiem). 

Termiņš: līdz 2021. gada beigām. 
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Pielikumi 
8.1. pielikums. NEAR ĢD un DEVCO ĢD maksājumi sadalījumā 
pa delegācijām 

 
* Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu, un tas neskar dalībvalstu individuālo 
nostāju šajā jautājumā. 

Avoti: kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 licenci (CC BY-SA), un Eiropas Revīzijas palātas dati, pamatojoties uz Eiropas 
Savienības 2019. gada konsolidētajiem gada pārskatiem. 

 

NEAR ĢD septiņas lielākās saņēmējas
(miljoni EUR)

1. Palestīna*
2. Maroka
3. Turcija
4. Tunisija
5. Moldova
6. Jordānija
7. Serbija

145
135

99   
86
65
63
58
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Avoti: kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 licenci (CC BY-SA), un Eiropas Revīzijas palātas dati, pamatojoties uz Eiropas 
Savienības 2019. gada konsolidētajiem gada pārskatiem. 

 

DEVCO ĢD piecas lielākās saņēmējas
(miljoni EUR)

1. Afganistāna
2. Nigēra
3. Burkinafaso
4. Mali 
5. Etiopija

125
94
84   
83
65
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8.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 

Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 
pierādījumi 

lielākajā 
daļā 

aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mēs formulējām ieteikumus NEAR ĢD. 

1. ieteikums. Jāstrādā kopā ar IPA II saņēmējvalstu 
revīzijas iestādēm, lai uzlabotu to kompetenci, konkrēti, 
organizējot seminārus, izveidojot sadarbības tīklus un 
izmantojot tādus pieejamos rīkus kā mērķsadarbība vai 
tehniskā palīdzība. 

X      

2. ieteikums. Jāizstrādā riska indikatori, lai uzlabotu 
novērtējumu, kurā izmanto iekšējās kontroles veidlapas, 
nolūkā labāk izmērīt kļūdu radīto ietekmi.  

X      

3. ieteikums. Nākamajā gada darbības pārskatā 
pienācīgi jāizklāsta atlikušo kļūdu īpatsvara izpētes 
tvērums un aplēstā apakšējā un augšējā kļūdu robeža. 

 X     

4. ieteikums. Jāuzlabo 2017. gada koriģētspējas 
aprēķini, novēršot šajā gada pārskatā identificētos 
trūkumus. 

X      
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9. nodaļa 

Administrācija — DFS 5. kategorija 
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Saturs 

Punkts 

Ievads 9.1.-9.5. 
Īss apraksts 9.3. 

Revīzijas tvērums un pieeja 9.4.-9.5. 

Darījumu pareizība 9.6.-9.12. 
Apsvērumi par darījumu izlasi 9.7.-9.9. 
Eiropas Parlaments 9.8. 

Eiropas Komisija 9.9. 

Novērojumi par pārraudzības un kontroles sistēmām 9.10.-9.12. 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 9.11.-9.12. 

Gada darbības pārskati 9.13. 

Apsvērumi par iestādēm un struktūrām 9.14.-9.19. 
Līgumdarbinieku skaita un saistīto budžeta apropriāciju palielinājums 
no 2012. līdz 2018. gadam 9.14.-9.19. 

Secinājums un ieteikumi 9.20.-9.22. 
Secinājums 9.20. 

Ieteikumi 9.21.-9.22. 

Pielikumi 
9.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti kategorijā 
“Administrācija” 

9.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 
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Ievads 
9.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 5. kategoriju 
“Administrācija”. Apskats par katras iestādes un ES iestādes un struktūras 2019. gada 
izdevumiem šajā kategorijā sniegts 9.1. izcēlumā. 

9.1. izcēlums 

DFS 5. kategorijas “Administrācija” sadalījums 2019. gadā 

 

Citi maksājumi 0,1 (1,2 %)

EESK 0,1 (1,3 %)

ERP 0,1 (1,4 %)

Tiesa 
0,4 (4,0 %)

Padome 
0,6 (5,4 %)

EĀDD 
1,0 (9,2 %)

Eiropas Parlaments 
2,0 (19,6 %)

Komisija 
6,1 (57,9 %)








Administrācija 
10,4 
6,5 %

2019. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums

(miljardi EUR)

159,1
miljards

EUR
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(*) Priekšfinansējumā iekļauti maksājumi saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk 
sk. 1.1. pielikuma 11. punktu). 

Avots: Eiropas Savienības 2019. gada konsolidētie pārskati. 

9.2. Mēs sagatavojam atsevišķus ziņojumus par ES aģentūrām un citām 
struktūrām1, kā arī par Eiropas skolām2. Palāta nav pilnvarota veikt Eiropas Centrālās 
bankas finanšu revīziju. 

Īss apraksts 

9.3. Administratīvie izdevumi ietver izdevumus par cilvēkresursiem, un tie veido 
aptuveni 60 % no kopējiem šīs kategorijas izdevumiem, kā arī izdevumus par ēkām, 
iekārtām, energoresursiem, sakariem un informācijas tehnoloģiju. Mūsu darbs daudzu 
gadu garumā liecina, ka šajā izdevumu grupā risks nav liels. 

                                                      
1 Mūsu īpašie gada ziņojumi par aģentūrām un citām struktūrām tiek publicēti Oficiālajā 

Vēstnesī. 

2 Mēs sniedzam ziņojumu par gada pārskatiem Eiropas skolu Valdei un nosūtām kopiju 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. 

starpposma/g…starpposma/galīgie maksājumi:  10,3

priekšfinansējuma maksājumi ⁽*⁾: 0,1

priekšfinansējuma dzēšana ⁽*⁾: 0,1

kopā: 10,4

kopā: 10,4

0 2 4 6 8 10

Revīzijas
datu kopa

Maksājumi

2019. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
(miljardi EUR)
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Revīzijas tvērums un pieeja 

9.4. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz 
šo DFS kategoriju mēs pārbaudījām turpmāk minēto: 

a) 45 darījumu izlasi, kas veidota tā, lai pārstāvētu visu izdevumu diapazonu šajā 
DFS kategorijā. Darījumi tika atlasīti no katras ES iestādes un struktūras. Šo darbu 
veicām, lai palīdzētu formulēt vispārējo ticamības deklarāciju saskaņā ar 
1.1. pielikumu; 

b) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas un 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU), pārraudzības un kontroles 
sistēmas3; 

c) visu ES iestāžu un struktūru, tostarp Komisijas ģenerāldirektorātu (ĢD) un biroju, 
kas galvenokārt atbild par administratīvajiem izdevumiem4, gada darbības 
pārskatos iekļauto informāciju par pareizību, kā arī šīs informācijas vispārējo 
atbilstību mūsu iegūtajiem rezultātiem; 

d) līgumdarbinieku skaita palielinājumu un ar to saistītos maksājumus no 2012. līdz 
2018. gadam visās iestādēs un struktūrās (tostarp izpildaģentūrās, izņemot 
Ombudu, EDAU, decentralizētās aģentūras, kopuzņēmumus un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtu). 

9.5. Mūsu izdevumus revidē ārēja revidentu komercsabiedrība5. Tās veiktās revīzijas 
rezultāti saistībā ar Revīzijas palātas 2019. gada 31. decembrī noslēgtā gada finanšu 
pārskatiem ir izklāstīti 9.7. punktā. 

  

                                                      
3 Revīzijā tika pārbaudīti šādi konkrēti katras sistēmas elementi: iekšējās kontroles standarti, 

riska pārvaldība, ex ante un ex post kontroles mehānismi, izņēmumu reģistrs, vadības 
pārraudzība, iekšējās revīzijas ziņojumi un krāpšanas apkarošanas pasākumi.  

4 Cilvēkresursu un drošības ĢD (HR ĢD), Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO), 
infrastruktūras un loģistikas biroji Briselē (OIB) un Luksemburgā (OIL) un 
Informātikas ĢD (DIGIT ĢD). 

5 PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises. 
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Darījumu pareizība 
9.6. Apskats par darījumu pārbaudes rezultātiem ir sniegts 9.1. pielikumā. No 
45 pārbaudītajiem darījumiem trijos darījumos (6,7 %) bija skaitļos izsakāmas kļūdas. 
Ņemot vērā kļūdas, kuras esam izteikuši skaitļos, aplēstais kļūdu līmenis ir zem 
būtiskuma sliekšņa. 

Apsvērumi par darījumu izlasi 

9.7. Jautājumi, kas aplūkoti 9.8. un 9.9. punktā, attiecas uz Eiropas Parlamentu un 
Komisiju. Mēs neatradām īpašas problēmas attiecībā uz Padomi, Tiesu, Eiropas 
Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, 
Eiropas Ombudu, EDAU un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD). 

Eiropas Parlaments 

9.8. Mēs atklājām kļūdas vienā maksājumā kādai Eiropas politiskajai partijai. Tās 
attiecās uz izdevumu attiecināmības noteikumu neievērošanu: nav iepirkuma 
procedūras, nav rakstisku līguma dokumentu un nav apliecinošu pierādījumu par 
faktiskajām izmaksām. Jau agrāk esam ziņojuši par līdzīgiem trūkumiem darījumos, kas 
saistīti ar politiskajām grupām un Eiropas politisko partiju6. 

Eiropas Komisija 

9.9. Mēs konstatējām mazāk kļūdu saistībā ar personāla izmaksām un PMO veikto 
ģimenes pabalstu administrēšanu nekā iepriekšējos gados7. PMO jau izlaboja kļūdas, 
kuras konstatējām šogad. 

                                                      
6 Sk. 2014. gada pārskata 9.11. punktu, 2015. gada pārskata 9.11. punktu un 2016. gada 

pārskata 10.15. punktu. 

7 Sk. 2018. gada pārskata 10.8. punktu. 
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Novērojumi par pārraudzības un kontroles sistēmām 

9.10. Izņemot 9.11. un 9.12. punktā minētos jautājumus, kas galvenokārt attiecas 
uz sensitīvo pienākumu politiku, mēs neatradām īpašas problēmas saistībā ar Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas vai EDAU 
pārraudzības un kontroles sistēmām. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

9.11. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) vēl nav izstrādājusi 
sensitīvo pienākumu politiku, kas atbilstu tās iekšējās kontroles standartiem. Tā nav 
izstrādājusi sensitīvo amatu vai pienākumu definīciju, kā arī nav veikusi riska analīzi, lai 
ieviestu risku mazināšanas kontroles un galu galā pieņemtu iekšējās mobilitātes 
politiku. Tas viss būtu vajadzīgs, ņemot vērā struktūras lielumu un darbības veidu. 

9.12. Mēs arī konstatējām, ka EESK kopš 2014. gada nav veikusi visaptverošu riska 
novērtējumu. Tikai viens direktorāts ir konstatējis riskus, kas apdraud tā mērķu 
sasniegšanu, taču tas vēl nav ierosinājis šo risku mazināšanas kontroles mehānismus, 
kas tos samazinātu līdz pieņemamam līmenim. 
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Gada darbības pārskati 
9.13. Gada darbības pārskatos, ko mēs caurskatījām, būtisks kļūdu līmenis netika 
konstatēts. 
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Apsvērumi par iestādēm un struktūrām 

Līgumdarbinieku skaita un saistīto budžeta apropriāciju palielinājums no 
2012. līdz 2018. gadam  

9.14. Līdz ar Civildienesta noteikumu jaunās redakcijas pieņemšanu 2014. gadā 
iestādes un struktūras apņēmās līdz 2018. gadam štatu sarakstos8 par 5 % 
salīdzinājumā ar 2012. gadu pakāpeniski samazināt amata vietu (ierēdņu un pagaidu 
darbinieku) skaitu. Mēs to pārbaudījām 2016. gada ziņojumā un 2017. gada beigās 
publicējām ātro stāvokļa apskatu par šo tematu9. Mūsu revīzijas darbs 2019. gadā 
ietvēra papildu analīzi par līgumdarbinieku izmantošanu no 2012. līdz 2018. gadam 
(sk. 9.2. izcēlumu).  

                                                      
8 Štatu sarakstā ir noteikts to amata vietu skaits, kas iestādei, struktūrai vai aģentūrai ir 

pieejamas pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem. 

9 Sk. ERP 2016. gada pārskata 10.9.–10.13. punktu un ERP apskatu Nr. 2/2017 “Ātrais 
stāvokļa apraksts par to, kā īstenots darbinieku skaita samazinājums par 5 %” 
(www.eca.europa.eu). 
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9.2. izcēlums 

Civildienesta noteikumi un līgumdarbinieki 

Saskaņā ar Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 
3.a un 3.b pantu līgumdarbiniekus pieņem darbā, pamatojoties uz līgumiem, kurus 
var pārveidot par līgumiem uz nenoteiktu laiku vai līgumiem uz noteiktu laiku 
attiecīgi no trīs mēnešiem līdz sešiem gadiem. Viņi bieži saņem atalgojumu no 
budžeta, kas paredzēts ārštata darbiniekiem, un viņiem netiek piešķirtas amata 
vietas štatu sarakstā.  

Līgumdarbiniekus nodarbina četrās funkciju grupās (no I FG līdz IV FG). 
Nodarbināšanas kārtības 80. pantā ir noteikta saikne starp katru funkciju grupu 
(FG) un tajā nodarbināto veicamajiem pienākumiem:  

o I FG — manuālie un administratīvā atbalsta uzdevumi;  

o II FG — lietvedības un sekretariāta uzdevumi, biroja pārvaldība un citi 
līdzvērtīgi uzdevumi;  

o III FG — izpildes uzdevumi, dokumentu sagatavošana, grāmatvedība un 
citi līdzvērtīgi tehniskie uzdevumi;  

o IV FG — administratīvi, konsultāciju, lingvistiski un līdzvērtīgi tehniskie 
uzdevumi. 

9.15. Mēs konstatējām, ka iestādes un struktūras10 ir samazinājušas savus štatu 
sarakstus par 1409 amata vietām (3 %) un vienlaikus pakāpeniski palielinājušas 
līgumdarbinieku skaitu. Šajā periodā līgumdarbinieku īpatsvars kopējās darbaspēka11 
prognozēs palielinājās no 17 % līdz 22 %12. 

9.16. Līgumdarbinieku skaita palielinājums gada beigās (sk. 9.3. izcēlumu) dažādās 
iestādēs, struktūrās un izpildaģentūrās ievērojami atšķiras. Lai gan tas daļēji ir saistīts 
ar struktūru lieluma atšķirībām, tas atspoguļo arī to, kā darbinieku skaitu ietekmē jauni 
uzdevumi, kas izriet no strauji mainīgajām prioritātēm, kas ir, piemēram, 

                                                      
10 Šī sadaļa neattiecas uz Eiropas Ombuda un EDAU darbinieku skaitu. 

11 Šajā kontekstā darbaspēks tiek definēts kā pastāvīgie un pagaidu ierēdņi un līgumdarbinieki. 
Tas neietver citas līgumattiecības, piemēram, vietējos darbiniekus, sezonas darbiniekus, 
norīkotos valstu ekspertus, stažierus utt. 

12 2018. gadā šis īpatsvars bija 21 % Komisijā, 21 % Eiropas Parlamentā, 24 % EĀDD un 77 % 
izpildaģentūrās. Citās iestādēs un struktūrās tas bija daudz mazāks. 
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— papildu darbs, ko veic Kopīgais pētniecības centrs (KPC) citu Komisijas dienestu un 
trešo personu vārdā, kā arī saskaņā ar valsts tiesību aktiem13 iepriekš nodarbinātu 
stipendiātu aizstāšana ar lielu skaitu zinātniskā un tehniskā atbalsta darbiniekiem, 
kas pieņemti darbā IV FG;  

— jaunu programmu īstenošana14, kuras Komisija deleģējusi izpildaģentūrām un 
kuras bija neitrālas budžeta izteiksmē, kā arī attiecībā uz Komisijas darbinieku 
pārcelšanu;  

— atbalsta pakalpojumu internalizācija Eiropas Parlamentā (drošības darbinieki un 
transportlīdzekļu vadītāji, kas nodarbināti I FG); 

— EĀDD uzticētie jaunie pienākumi, jo īpaši kopējās drošības un aizsardzības 
politikas jomā, kā arī Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai. EĀDD arī 
stiprināja fizisko un IT drošību ES delegācijās. 

9.17. Līgumdarbinieku skaits palielinājās, arī reaģējot uz īpašām vai steidzamām 
situācijām, piemēram, migrācijas krīzi. Visbeidzot, dažās iestādēs I FG līgumdarbinieku 
skaits palielinājās saistībā ar kancelejas darbinieku un sekretāru pastāvīgo un pagaidu 
amata vietu pārvēršanu līgumdarbinieku amata vietās. 

                                                      
13 2012.–2018. gadā KPC IV FG līgumdarbinieku skaits gada beigās palielinājās no 38 līdz 

845 darbiniekiem. 

14 Tostarp jaunā pētniecības un inovācijas pamatprogramma (“Apvārsnis 2020”) un vairākas 
programmas, kas saistītas ar transportu, enerģētiku un IKT (Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta ietvaros); uzņēmumu un MVU konkurētspējas programma 
(COSME); izglītība, kultūras un pilsoniskuma programmas (“Radošā Eiropa”, Erasmus+, 
“Eiropa pilsoņiem”); programmas veselības un patērētāju jomā (“Labāka apmācība 
nekaitīgai pārtikai”, “Veselība izaugsmei” un “Patērētāji”) un vides un klimata pasākumu 
programma (“LIFE”). Sk. “Paziņojums Komisijai par 2014.–2020. gada programmu 
pārvaldības deleģēšanu izpildaģentūrām”, SEC(2013) 493 final, 18.9.2013. 
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9.3. izcēlums 

ES iestādēs, struktūrās un izpildaģentūrās nodarbināto 
līgumdarbinieku skaita palielinājums gada beigās (2012.–2018. g.) 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES iestāžu, struktūru un izpildaģentūru sniegtajiem datiem. 

9.18. 2018. gada beigās iestādēs, struktūrās un izpildaģentūrās bija nodarbināti
11 962 līgumdarbinieki, kas ir par 37 % vairāk nekā 2012. gadā. Lielāko daļu darbinieku 
nodarbināja Eiropas Komisija, galvenokārt IV FG, kas ir vislabāk atalgotā funkciju grupa. 
Tāpat arī lielākā daļa līgumdarbinieku izpildaģentūrās bija nodarbināti III FG un IV FG 
(attiecīgi 763 un 715 darbinieki). 9.4. izcēlumā ir parādītas līgumdarbinieku skaita 
izmaiņas gadu no gada katrā funkciju grupā. 
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9.4. izcēlums 

Līgumdarbinieku skaita un atalgojuma palielinājums pa funkciju 
grupām (2012.–2018. g.)  

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ES iestāžu, struktūru un izpildaģentūru sniegtajiem datiem. 

9.19. Revidētajā periodā iestādēs, struktūrās un izpildaģentūrās nodarbināto 
pastāvīgo un pagaidu darbinieku algām paredzētie izdevumi palielinājās par 12 %, bet 
kopējie maksājumi līgumdarbiniekiem pieauga par 59 %. Abos gadījumos galvenie 
virzītājspēki bija kopējais darbaspēka pieaugums, kam sekoja ikgadējā atalgojuma 
indeksācija, paaugstināšana amatā un līmeņa paaugstināšana pakāpēs. Attiecībā uz 
līgumdarbiniekiem straujākais pieaugums bija saistīts arī ar III FG un IV FG darbinieku 
īpatsvara pieaugumu visu līgumdarbinieku vidū. Kopējie pastāvīgo un pagaidu 
darbinieku un līgumdarbinieku algām paredzētie izdevumi palielinājās par 15 % — no 
4116 miljoniem EUR 2012. gadā līdz 4724 miljoniem EUR 2018. gadā. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

9.20. Kopumā mūsu iegūtie un šajā nodaļā izklāstītie revīzijas pierādījumi liecina, 
ka kļūdu līmenis kategorijas “Administrācija” izdevumos nebija būtisks 
(sk. 9.1. pielikumu). 

Ieteikumi 

9.21. Mūsu konstatējumi par to, kā ir ieviests ieteikums Eiropas Parlamentam, kuru 
sniedzām savā 2016. gada pārskatā par politiskajām grupām, ir aprakstīti 
9.2. pielikumā. Ņemot vērā kļūdas, ko mēs konstatējām attiecībā uz maksājumu 
Eiropas politiskajai partijai 2019. gadā (sk. 9.8. punktu), uzskatām, ka šis ieteikums 
joprojām ir spēkā. 

9.22. Pamatojoties uz iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaudi, kā arī uz 
konstatējumiem un secinājumu par 2019. gadu, esam sagatavojuši turpmāk minētos 
ieteikumus. 

9.1. ieteikums. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja īsteno politiku attiecībā uz sensitīviem 
pienākumiem, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu, kura rezultātā tiek 
noteiktas risku mazināšanas kontroles atbilstoši Komitejas lielumam un darbības 
veidam (sk. 9.11. un 9.12. punktu). 

Termiņš: līdz 2021. gada beigām. 
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Pielikumi 

9.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti kategorijā 
“Administrācija” 
  

2019 2018 
  

      
IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE       
Darījumi kopā: 45 45     
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME      

Aplēstais kļūdu līmenis 
Kļūdu 

līmenis nav 
būtisks 

Kļūdu 
līmenis 

nav 
būtisks    
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9.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mēs sniedzam turpmāk minētos ieteikumus. 
1. ieteikums.  
Eiropas Parlamentam ir jāpārskata pašreizējā uzraudzības 
sistēma, ko piemēro politiskajām grupām piešķirto budžeta 
apropriāciju izpildei. Tam arī jāsniedz labāki norādījumi 
politiskajām grupām un efektīvāk jāuzrauga, kā tās piemēro 
noteikumus izdevumu atļaušanai un norēķinam un kā tās 
īsteno iepirkuma procedūras (sk. 10.15. punktu). 

  X    
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Iestāžu atbildes uz pārskatu par 
ES budžeta izpildi 2019. finanšu gadā 
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Saturs 
Lpp. 

1. nodaļa Ticamības deklarācija un to pamatojošā
informācija

Eiropas Komisijas atbildes 241 

2. nodaļa Budžeta un finanšu pārvaldība

Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju 
bankas konsolidētas atbildes 250 

3. nodaļa Ieņēmumi

Eiropas Komisijas atbildes 257 

4. nodaļa Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

Eiropas Komisijas atbildes 261 

5. nodaļa Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

Eiropas Komisijas atbildes 268 

6. nodaļa Dabas resursi

Eiropas Komisijas atbildes 277 

7. nodaļa Drošība un pilsonība

Eiropas Komisijas atbildes 281 

8. nodaļa Globālā Eiropa

Eiropas Komisijas atbildes 282 

9. nodaļa Administrācija

Eiropas Parlamenta atbildes 285 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atbildes 286 
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LV LV 

KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 1. NODAĻA –  
TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA UN TO PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA” 

IEVADS 

Komisijas kopējā atbilde par 1.1.–1.6. punktu 

2019. gads bija pēdējais 2014.–2019. gada sasaukuma gads, tāpēc galvenais uzdevums bija pabeigt 
darbu pie Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritātēm un sagatavoties pārejai uz jaunu priekšsēdētājas 
U. fon der Leienas vadītu Komisiju.

ES budžets sekmē Eiropas ekonomikas stiprināšanu un tās noturību. 

Komisija piešķir lielu nozīmi ES budžeta atbildīgas un pareizas izlietošanas nodrošināšanai, kā 
arī sadarbībai ar visām iesaistītajām personām, lai pārliecinātos, ka tiek sasniegts taustāms rezultāts uz 
vietas. 

Komisija rūpīgi uzrauga ES budžeta izpildi. Ja tiek konstatēts, ka dalībvalstis vai galasaņēmēji ES 
līdzekļus ir izlietojuši neatbilstīgi, Komisija nekavējoties veic pasākumus ar mērķi novērst šīs kļūdas 
un attiecīgā gadījumā atgūt līdzekļus. 

Komisija ir rūpīgi izanalizējusi Revīzijas palātas gada pārskatu. Tāpat kā iepriekšējie, arī šis ziņojums 
palīdzēs sasniegt visaugstākos finanšu pārvaldības standartus. Komisija cenšas panākt līdzsvaru 
starp zemu kļūdu līmeni, ātriem maksājumiem un saprātīgām kontroles izmaksām.  

Pateicoties Revīzijas palātas un Komisijas centieniem, ES budžeta finanšu pārvaldība laika gaitā ir 
uzlabojusies, un kļūdu līmenis, izņemot dažās konkrētās politikas jomās, pēdējos gados ir 
samazinājies līdz gandrīz 2 % būtiskuma slieksnim. 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

Joprojām ir kļūdas dažu veidu izdevumos 

1.18 a) Attiecībā uz ES budžeta ieņēmumiem Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka šajā jomā nav 
būtisku kļūdu. 

Attiecībā uz tradicionālajiem pašu resursiem Komisija uzlabo savu riska novērtējumu pārbaužu 
plānošanas vajadzībām un turpina centienus ātri slēgt ilgstoši neatrisinātus jautājumus, kas citstarp ir 
atkarīgs no dalībvalstu sadarbības. 

Turklāt Komisija ir atzīmējusi darījumus, kuri saskaņā ar finanšu riska kritērijiem uzskatāmi par 
tādiem, kas rada finanšu risku, un atjauninājusi Muitas audita rokasgrāmatu un tādējādi spērusi 
svarīgus soļus, lai atvieglotu tādu riskantāko ekonomikas dalībnieku apzināšanu ES mērogā, kam 
piemērojamas pēcizlaišanas revīzijas. Tā cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, lai rastu risinājumus to 
importētāju apzināšanai, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav to galvenās mītnes valsts. Tālāks progress 
tiks panākts tad, kad būs pilnībā pieejama visu importu aptveroša ES mēroga datubāze (skatīt 
Komisijas atbildes par 3.11.–3.15. punktu). 
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b) Attiecībā uz ES budžeta izdevumiem Komisijas pašas aplēstais risks maksājuma brīdī 
2019. gada attiecīgajiem izdevumiem ir 2,1 %. Aplēstais risks patiešām nedaudz pārsniedz 2 % 
būtiskuma slieksni.  

Tomēr, ņemot vērā tās izdevumu un kontroles stratēģiju daudzgadu raksturu, Komisija kā ES 
budžeta pārvaldītāja var piemērot korekcijas līdz finansēšanas programmas slēgšanai. Lai to ņemtu 
vērā, Komisija arī veic aplēsi par risku slēgšanas brīdī, kas ir vienāds ar risku maksājuma brīdī, no 
kura atskaitītas aplēstās nākotnes korekcijas attiecīgajos izdevumu segmentos / programmās.  

Attiecībā uz visu ES 2019. gada budžetu aplēstais risks slēgšanas brīdī ir 0,7 %. Tas ir krietni zem 
2 % būtiskuma sliekšņa un atbilst gan iepriekšējos gados (kopš 2016. gada) sasniegtajiem līmeņiem, 
gan Komisijas mērķim.   

Tas liecina, ka pēc tam, kad Komisijai un dalībvalstīm būs ticis dots laiks īstenot savu koriģētspēju un 
Komisijai – izmantot tās rīcībā esošos uzraudzības instrumentus saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti 
dažādu nozaru juridiskajā pamatā, reālais risks slēgšanas brīdī galu galā būs krietni zem 2 % pat 
katram pārskata gadam. 

Attiecībā uz liela riska izdevumiem sarežģīti noteikumi patiešām palielina kļūdu risku. Tāpēc 
Komisija pastāvīgi cenšas pēc iespējas vienkāršot noteikumus un panākt, ka vairāk tiek izmantoti 
vienkāršāki īstenošanas mehānismi, piemēram, vienkāršotu izmaksu iespējas. Birokrātijas 
samazināšana saņēmējiem un noteikumu vienkāršošana bija viens no vadošajiem principiem 
Komisijas priekšlikumos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, kuros tika ņemti vērā arī Revīzijas 
palātas iepriekšējos gados sniegtie ieteikumi. 

Komisija kā ES budžeta pārvaldītāja savu kopīgo metodiku pienācīgi pielāgo dažādu izdevumu jomu 
riska, kontroles un pārvaldības vides iezīmēm, lai efektīvi izpildītu savus ziņošanas pienākumus un 
aizsargātu ES budžetu (skatīt arī Komisijas atbildi par 1.34. punktu).   

Pamatojoties uz tās veikto detalizēto katras programmas pārvaldības novērtējumu (skatīt 2019. gada 
pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61. un 62. lpp.), Komisija uzskata, ka 54 % attiecīgo izdevumu 
risks maksājuma brīdī ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa un 46 % izdevumu – virs 2 %. Attiecībā 
uz izdevumiem, kas tiek uzskatīti par liela riska izdevumiem, Komisija, pamatojoties uz tās veiktu 
riska novērtējumu, sīki norāda tās programmas, kuras tā uzskata par liela riska programmām, un tās, 
kuras tā uzskata par maza riska programmām (t. i., tās, kurām aplēstais kļūdu līmenis ir zem 2 % 
būtiskuma sliekšņa). Tas atbalsta Komisijas secinājumu, ka nedaudz mazāk nekā pusē attiecīgo 
izdevumu ir būtiskas kļūdas. (Skatīt arī Komisijas atbildes par 1.21.–25., 29. un 44. punktu). 

Visbeidzot, Komisija ar gandarījumu atzīmē, ka kļūdu līmenis politikas jomā “Dabas resursi” turpina 
samazināties un ir samazinājies līdz aplēstajam kļūdu līmenim 1,9 %, kas ir zem būtiskuma sliekšņa. 
Tas atbilst kļūdu īpatsvaram, kas publicēts Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta 
(AGRI ĢD), Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (MARE ĢD), Vides ģenerāldirektorāta 
(ENV ĢD) un Klimata politikas ģenerāldirektorāta (CLIMA ĢD) 2019. gada darbības pārskatos, kā 
norādīts Komisijas atbildē par 6.8. punktu. 

Sarežģītie noteikumi un ES līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu risku 

Komisijas kopējā atbilde par 1.19. un 1.20. punktu 

Pirmais ievilkums – Komisija atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta un Komisija izdarījušas vienādu 
secinājumu, proti, ka maza riska (galvenokārt uz maksājumtiesībām balstītos) izdevumos 
joprojām nav būtisku kļūdu. 
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Otrais ievilkums – Komisija arī uzskata, ka sarežģītu noteikumu dēļ kļūdu risks ir lielāks. Tādēļ tā 
pastāvīgi cenšas pēc iespējas vienkāršot noteikumus un panākt, ka vairāk tiek izmantoti vienkāršāki 
īstenošanas mehānismi, piemēram, vienkāršotu izmaksu iespējas. Birokrātijas samazināšana 
saņēmējiem un noteikumu vienkāršošana bija viens no vadošajiem principiem Komisijas 
priekšlikumos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, kuros tika ņemti vērā arī Revīzijas palātas 
iepriekšējos gados sniegtie ieteikumi. Tomēr Komisija cer arī izvirzīt vērienīgus mērķus, lai uzlabotu 
programmu sniegumu. Sarežģīti nosacījumi un attiecināmības noteikumi ir raksturīgi attiecīgajai 
politikai vai tiek piemēroti, ja vērienīgu politikas mērķu sasniegšanas nolūkā ir vajadzīga atbalsta 
mērķtiecīga novirzīšana vai lai ievērotu vienotā tirgus pamatprincipus (publiskā iepirkuma vai valsts 
atbalsta noteikumus).  Tādēļ likumība un pareizība ir jālīdzsvaro ar politikas mērķu sasniegšanu, 
vienlaikus paturot prātā īstenošanas izmaksas. 

Komisija ar dažādām darbībām, sanāksmēm un norādījumiem sniedz atbalstu visām īstenošanas 
iestādēm dalībvalstīs un citiem īstenošanas partneriem, un tā pārliecinās, vai papildus tās veiktajām 
revīzijām tiek veiktas pietiekamas revīzijas, nolūkā labāk novērst un labot kļūdas un – vispārīgāk – 
stiprināt dalībvalstu spēju tikt galā ar pašreizējā plānošanas perioda noteikumiem.  

Kohēzijas jomā darbības jo īpaši ir vērstas uz nepieciešamību priekšroku dot vienkāršotu izmaksu 
iespēju izmantošanai un veicināt pārredzamības uzlabošanu un administratīvās spējas saistībā ar 
publiskā iepirkuma un valsts atbalsta procedūrām pēc atjauninātā publiskā iepirkuma un valsts 
atbalsta rīcības plānu ieviešanas un regulāras atjaunināšanas. 

Vairāk nekā pusē mūsu revīzijas datu kopas ir būtiskas kļūdas 

Komisijas kopēja atbilde par 1.21. un 1.22. punktu  

Komisija piemēro riskam atbilstīgas kontroles stratēģijas, vairāk centienu veltot liela riska 
programmām un izdevumiem.  

Pamatojoties uz tās veikto detalizēto katras programmas pārvaldības analīzi (skatīt 2019. gada 
pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61.–62. lpp.), Komisija uzskata, ka 54 % no visiem attiecīgajiem 
izdevumiem risks maksājuma brīdī ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa un 46 % izdevumu – virs 2 %. 
Tāpēc Komisija uzskata, ka nedaudz mazāk nekā pusē attiecīgo izdevumu ir būtiskas kļūdas. 

Tas attiecas uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (ne vairāk kā 3,8 %), Eiropas 
Sociālo fondu (ne vairāk kā 2,4 %), kategorijā “Dabas resursi”: tirgus pasākumiem un lauku attīstību 
(2,7 %), pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības dotācijām un citām sarežģītām dotācijām. 

Ņemot vērā ieviestās (uz risku balstītās) kontroles, attiecībā uz izdevumiem, kas tiek uzskatīti par liela 
riska izdevumiem, Komisija sīki norāda tās programmas, kuras tā uzskata par liela riska 
programmām, un tās, kuras tā uzskata par maza riska programmām (t. i., tās, kurām aplēstais kļūdu 
līmenis ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa). Par maza riska izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kas ir 
saistīti, piemēram, ar dažiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” segmentiem (Marijas Sklodovskas-
Kirī vārdā nosauktās darbības, Eiropas Pētniecības padomes dotācijas), un citi kategorijā 
“Konkurētspēja” klasificēti izdevumi (Eiropas Kosmosa aģentūra un Globālās navigācijas satelītu 
sistēmas aģentūra, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, “Erasmus+”), kā arī ar liela daļa 
kategorijas “Globālā Eiropa” izdevumu.  

1.23. Attiecībā uz kohēziju Komisija atzīmē, ka Revīzijas palātas aprēķinātais kļūdu līmenis 
kohēzijas jomā ir zemāks nekā pagājušajā gadā.  

Gada pārvaldības un izpildes ziņojumā un gada darbības pārskatos Komisijas attiecībā uz kohēzijas 
politiku norādītais kļūdas intervāls ir Revīzijas palātas aprēķinātā kļūdas intervāla robežās. Komisija 

243



LV   LV 
 

 

uzskata, ka tās detalizētajā novērtējumā atspoguļotā kļūdu īpatsvara aplēse katrai programmai un 
kumulatīvi visām programmām ir pamatota un taisnīga. Komisija arī atsaucas uz 2019. gada 
pārvaldības un izpildes ziņojumā un Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta 
(REGIO ĢD) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) gada 
darbības pārskatos norādītajiem kļūdu intervāliem, kuri ietver maksimālos riskus (sliktākā gadījuma 
scenārijus) un kuru pamatā ir detalizēta situācijas analīze par katru no 420 programmām. ERAF un 
Kohēzijas fondam kļūdu intervāls ir 2,7 %–3,8 %, savukārt Eiropas Sociālajam fondam kļūdu 
intervāls ir 1,7–2,4 %. 
 
Kā vienmēr, Komisija pārbauda visas savu dienestu un Revīzijas palātas konstatētās kļūdas un 
vajadzības gadījumā pieprasa veikt papildu finanšu korekcijas. Turklāt Komisija kopā ar attiecīgajām 
revīzijas iestādēm analizēs šo neatrisināto problēmu galvenos cēloņus un to, kā tos nākotnē varētu 
novērst. Visbeidzot, Komisija norāda, ka tās rīcībā ir vajadzīgie instrumenti, lai identificētu riskam 
pakļautās programmas vai programmu daļas un veiktu papildu korektīvus pasākumus, vajadzības 
gadījumā arī papildu finanšu korekcijas, nolūkā laika gaitā nodrošināt, ka visām programmām katrā 
grāmatvedības gadā atlikušais kļūdu līmenis ir zem 2 %. 

Attiecībā uz darbībām, kas veiktas ar mērķi samazināt kļūdas, Komisija sagatavoja dalībvalstīm 
adresētus atjauninātus norādījumus, kuri attiecas uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu un kuru 
mērķis – apvienojumā ar prasību izmantot vienkāršotu izmaksu iespējas – ir vēl vairāk uzlabot 
pārvaldības pārbaužu kvalitāti.  

Komisija ir izstrādājusi Publiskā iepirkuma rīcības plānu, kas kopš 2014. gada ir vairākkārt 
atjaunināts, un vienotas rīcības plānu valsts atbalsta jomā. Šo darbību mērķis ir palīdzēt ES līdzekļu 
administratoriem un saņēmējiem uzlabot savu publiskā iepirkuma praksi un samazināt pārkāpumu 
risku saistībā ar valsts atbalsta noteikumu piemērošanu, īstenojot mācību programmas un izplatot 
attiecīgo informāciju Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieinteresētajām personām. 

1.24. Saistībā ar dabas resursiem Komisija ir gandarīta par Revīzijas palātas konstatējumu 
(6. nodaļas 6.11. punkts), ka ELGF tiešajos maksājumos, kas veido 70 % no dabas resursu 
izdevumiem, joprojām nav būtisku kļūdu un ka attiecībā uz visu nodaļu aplēstais kļūdu līmenis ir zem 
būtiskuma sliekšņa. Šis secinājums saskan ar Komisijas pašas veikto pārvaldības novērtējumu (skatīt 
AGRI ĢD 2019. gada darbības pārskatā paziņoto un 2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojumā 
izklāstīto kļūdu īpatsvaru tiešajiem maksājumiem). 

Komisija arī uzskata, ka lielāka riska izdevumi ir saistīti ar tirgus pasākumiem (2,8 % risks 
maksājuma brīdī) un lauku attīstību (2,7 % risks maksājuma brīdī). 

Tomēr, pamatojoties uz tās veikto detalizēto katras programmas pārvaldības novērtējumu (skatīt 
2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61.–62. lpp.), Komisija attiecībā uz Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF) uzskata, ka ar to saistītais risks ir mazs, jo tā risks maksājuma brīdī ir 
zem 2 %. 

1.25. Attiecībā uz konkurētspēju Komisija uzskata, ka lielāka riska izdevumi šajā nodaļā saistīti ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļām, un piekrīt viedoklim par galvenajiem kļūdu avotiem. 

Tomēr, pamatojoties uz tās veikto detalizēto katras programmas pārvaldības novērtējumu (skatīt 
2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61.–62. lpp.), Komisija uzskata, ka dažām “pētniecības” 
un/vai “konkurētspējas” programmu daļām (skatīt Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības, Eiropas Pētniecības padomes dotācijas, Eiropas Kosmosa aģentūra un Globālās navigācijas 
satelītu sistēmas aģentūra, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, “Erasmus+”) ir mazs 
risks, jo tām aplēstie riski maksājuma brīdī ir zem 2 %. 

244



LV   LV 
 

 

1.26. Attiecībā uz Globālo Eiropu Komisija, pamatojoties uz tās veiktu detalizētu katras programmas 
pārvaldības novērtējumu (skatīt 2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61.–62. lpp.), uzskata, 
ka budžeta atbalsta segments nav vienīgais, kurā šīs nodaļas izdevumiem ir mazāks risks.  

Kā pārredzamā veidā jau ziņots ārējo attiecību ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos, lielākajā 
daļā tiešās un netiešās pārvaldības segmentu risks maksājuma brīdī ir mazs (izņemot Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta un Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta tiešās pārvaldības 
dotācijas, par kurām Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts 
(NEAR ĢD) ir formulējis atrunu un izstrādājis rīcības plānu). 

Attiecināmības kļūdas joprojām veido lielāko daļu no liela riska izdevumiem aplēstā kļūdu līmeņa 

1.27. Komisija piekrīt, ka sarežģītu noteikumu dēļ patiešām palielinās kļūdu risks. Tādēļ tā pastāvīgi 
cenšas pēc iespējas vienkāršot noteikumus un panākt, ka vairāk tiek izmantoti vienkāršāki īstenošanas 
mehānismi, piemēram, vienkāršotu izmaksu iespējas. Birokrātijas samazināšana saņēmējiem un 
noteikumu vienkāršošana bija viens no vadošajiem principiem Komisijas priekšlikumos par nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, kuros tika ņemti vērā arī Revīzijas palātas iepriekšējos gados sniegtie 
ieteikumi. 

1.28. Komisijas kopēja atbilde par 1.27. un 1.28. punktu 

ES izdevumu programmas ir daudzgadu programmas un tāpēc arī saistītās kontroles sistēmas un 
pārvaldības cikli aptver vairākus gadus. Tas nozīmē, ka kļūdas var tikt atklātas attiecīgajā gadā, bet 
tās tiek koriģētas kārtējā vai turpmākajos gados pēc maksājuma veikšanas – līdz pat slēgšanas brīdim 
programmas dzīves cikla beigās. 2019. gadā apstiprināto korektīvo pasākumu summa sasniedza 
1,5 miljardus EUR (kas ir par 25 % vairāk nekā 2018. gadā). Tie galvenokārt attiecas uz kļūdām 
saistībā ar iepriekšējos gados veiktajiem maksājumiem. 

Attiecībā uz kohēziju revīzijas iestādes 2019. gadā ziņoja par to veiktās darbību revīzijas laikā 
konstatētiem otrreizējiem pārkāpumiem, ievērojot Komisijas apstiprinātu un dalībvalstu izmantotu 
vienotu kļūdu tipoloģiju.  

Vairums revīzijas iestāžu un Komisijas konstatēto pārkāpumu attiecas uz tām pašām galvenajām 
kategorijām, kurās pārkāpumus konstatējusi Revīzijas palāta, proti, neattiecināmiem izdevumiem, 
publiskā iepirkuma problēmām, nepilnīgu revīzijas taku. Tas liecina, ka revīzijas iestādes pienācīgi 
atklāj dažādu veidu pārkāpumus, kuru dēļ palielinās kļūdu īpatsvars, taču ne pilnībā visos gadījumos. 
Tas pamatojams ar sarežģītiem projektiem un noteikumiem. 

Komisija kopā ar attiecīgajām revīzijas iestādēm turpina analizēt šo neatrisināto problēmu galvenos 
cēloņus un to, kā tos nākotnē varētu novērst. 

Attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas izdevumiem ir noskaidroti cēloņi un apzinātas 
attiecīgās maksājumu aģentūras, un gadījumos, kad tas tika uzskatīts par nepieciešamu, tika pieprasīti 
rīcības plāni. 

Saistībā ar programmu “Apvārsnis 2020” Komisija ir veikusi tādas darbības kā dotāciju nolīguma 
parauga vienkāršošana, skaidrāka komunikācija par attiecināmības noteikumiem un vienreizēja 
maksājuma finansējuma turpmāka paplašināšana.  

Mēs nekonstatējām būtisku kļūdu līmeni maza riska izdevumos 
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1.30. Pamatojoties uz tās veikto detalizēto pārvaldības novērtējumu katrai programmai (skatīt 
2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojumu, 61.–62. lpp.), Komisija uzskata, ka finansēšanas 
programmas (vai to daļas), kuras uzskatāmas par maza riska programmām, proti, saistībā ar kurām 
risks maksājuma brīdī ir zem 2 %, sasniedz 80 miljardus EUR jeb 54 % no attiecīgajiem izdevumiem 
2019. gadā.  

Tās citstarp ir šādas: lauksaimniecība – tiešie maksājumi, Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, Marijas 
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības, Eiropas Pētniecības padomes dotācijas, Eiropas Kosmosa 
aģentūra un Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments, “Erasmus+”, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, budžeta atbalsts, subsīdijas, 
administratīvie izdevumi utt. 

Attiecībā uz budžeta atbalstu Komisija uzsver, ka budžeta atbalsts valstīm, kas nav ES dalībvalstis, 
ietver tādu finansējumu, kurš balstīts tikai uz darbības rezultātiem un kura izmaksa ir atkarīga no visu 
vispārējo atbilstības kritēriju un konkrētu darbības rādītāju izpildes pirms maksājuma veikšanas. 
Budžeta atbalsta līgumi tiek apturēti vai pārtraukti, ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti. Tāpēc 
minētais atbalsts ir cieši saistīts ar rezultātiem, nevis balstīts uz tiesībām. 

Komisijas sniegtā informācija par pareizību 

1.32. Komisija atkārtoti pauž atbalstu Revīzijas palātas iniciatīvai saistībā ar ticamības deklarāciju 
vairāk izmantot informāciju par likumību un pareizību, ko Komisija sniegusi integrētajos 
finanšu un pārskatatbildības ziņojumos, it īpaši tagad, kad abu iestāžu secinājumi arvien vairāk sakrīt. 
Komisija jau kopš paša sākuma ir konstruktīvi papildinājusi Revīzijas palātas lēmumu un cieši 
sadarbojusies ar to, it īpaši saistībā ar izmēģinājuma pieejas īstenošanu kohēzijas jomā un ierosinot 
idejas, kā pārvarēt dažas no šīm grūtībām. Pamatojoties uz gūto pieredzi un panākto progresu, 
Komisija turpinās atbalstīt Revīzijas palātu attiecībā uz tās pieeju, saskaņā ar kuru kohēzijas 
izdevumu likumība un pareizība tiek pārbaudīta, balstoties uz valstu iestāžu veikto revīziju 
rezultātiem. 

Attiecībā uz Revīzijas palātas izmēģinājuma projektu kohēzijas jomā Komisijas dienesti savlaicīgi 
saņem ticamu revīzijas informāciju par lielāko daļu kohēzijas politikas programmu ticamības 
nodrošināšanas procesa vajadzībām. Tomēr vajadzīgās pārbaudes (revīzijas cikls) var notikt ilgāk 
nekā gadu. Informācija par apstiprinātajiem kļūdu īpatsvariem (vairumam programmu) un dažiem 
kļūdu īpatsvariem, kurus vēl nav bijis iespējams apstiprināt, katru gadu pilnībā pārredzami tiek 
izpausta attiecīgo ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos. Turklāt valsts un ES revīzijas juridiski 
var veikt vismaz trīs gadus pēc gada, kurā tika iesniegti pārskati. Tas ir svarīgi, lai Komisija spētu 
pildīt savus pienākumus attiecībā uz ES budžeta izpildi daudzgadu programmās. 

Turklāt, ja pretrunu procedūras dēļ galīgos revīzijas rezultātus nav iespējams iegūt līdz nākamā gada 
darbības pārskatam, Komisijas dienesti attiecībā uz paziņoto vidējo atlikušā riska īpatsvaru un 
revīzijas atzinumu izmanto piesardzīgu pieeju, savukārt attiecībā uz galveno darbības rādītāju par 
likumību un revīzijas atzinumiem gada darbības pārskatos apsver sliktākā gadījuma scenāriju. Šādu 
programmu gadījumā ir nepieciešami vēl citi revīzijas pierādījumi, lai pārbaudītu, vai īstenojas 
paziņotā riska sliktākā gadījuma scenārijs. Skatīt arī Komisijas atbildes, kas sniegtas 5. nodaļas 5.52. 
un 5.58. punktā. 

Komisija ir gatava turpināt diskusijas, lai izveidotu šā procesa turpināšanai nepieciešamos 
apstākļus, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu, dažādu izdevumu 
programmu īpatnības un to daudzgadu raksturu. 

Komisijas kopējā atbilde par 1.33. un 1.34. punktu 
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Komisija kā ES budžeta pārvaldniece pilda īpašu funkciju, un tā attiecīgi izstrādā savu pieeju ES 
līdzekļu kontrolei. Šī pieeja atšķiras no tās, ko izmanto Revīzijas palāta, kura pilda revidentes 
pienākumus. Tādēļ abu iestāžu aplēstais kļūdu līmenis zināmā mērā var atšķirties.   

Pārvaldības un izpildes ziņojumā izklāstītais Komisijas aplēstais risks maksājuma brīdī visam ES 
budžetam iegūts, apkopojot gada darbības pārskatos atspoguļotos riskus maksājuma brīdī. 

Komisija papildus riskam maksājuma brīdī uzrāda un aplēš arī risku slēgšanas brīdī, kas ir tādu kļūdu 
aplēse, kuras būs saglabājušās līdz programmas darbības cikla beigām, kad būs veiktas visas ex post 
pārbaudes un korekcijas (kas notiks laikā no ziņojuma iesniegšanas līdz programmas darbības cikla 
beigām). 

Proti, ņemot vērā tās izdevumu un kontroles stratēģiju daudzgadu raksturu, Komisija kā ES budžeta 
pārvaldītāja var piemērot korekcijas līdz finansēšanas programmas slēgšanai. 

Tas liecina, ka pēc tam, kad Komisijai un dalībvalstīm būs ticis dots laiks īstenot savu koriģētspēju un 
Komisijai – izmantot tās rīcībā esošos uzraudzības instrumentus saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti 
dažādu nozaru juridiskajā pamatā, reālais risks slēgšanas brīdī galu galā būs krietni zem 2 % pat 
katram pārskata gadam. 

1.34. Komisijas aplēstais risks maksājuma brīdī 2019. gadam ir 2,1 %, proti, Revīzijas palātas 
aprēķinātā riska intervāla robežās. 

Saistībā ar komponentiem Komisijas aplēsēs ir dažas problēmas 

Komisijas kopējā atbilde par 1.35. punktu un 1.11. izcēlumu 

1.11. Izcēlums. Attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) kategorijā “Dabas resursi” 
Komisija apstiprina, ka pēc tās ieskatiem dalībvalstu veikto pārbaužu rezultāti ir jākoriģē, lai 
novērtētu risku maksājuma brīdī. Šo korekciju pamatā ir sertifikācijas struktūru darba (kas, kā uzskata 
Komisija, ir ievērojami uzlabojies) rezultāti un pašas Komisijas veiktās revīzijas, tādējādi nodrošinot 
ticamu aplēstā kļūdu līmeņa novērtējumu. Skatīt arī Komisijas atbildi par 6.30. un 6.31. punktu. 

Komisija ar gandarījumu atzīmē, ka KLP izdevumiem risks maksājuma brīdī 1,9 % apmērā atbilst 
Revīzijas palātas aplēstajam kļūdu līmenim attiecībā uz dabas resursiem. 

Attiecībā uz kohēziju Komisija uzsver, ka gada darbības pārskatu parakstīšanas brīdī, visu pārskata 
kalendārajā gadā deklarēto izdevumu segšanai tiek ieturēti 10 % no starpposma maksājumiem. 
Komisija savos 2018. gada darbības pārskatos jau bija atjauninājusi galvenos darbības rādītājus par 
likumību (GDR 5), ievērojot Revīzijas palātas 2017. gada pārskata 4. ieteikumu. Komisija rūpīgi 
pārskata revīzijas iestāžu paziņotos kļūdu īpatsvarus un vajadzības gadījumā tos palielina, un, ņemot 
vērā turpmākās neskaidrības attiecībā uz vairākām programmām, aprēķina riska intervālu, kas ietver 
sliktākā gadījuma scenāriju (skatīt Komisijas atbildes par 1.23. un 1.32. punktu).    

Attiecībā uz Globālo Eiropu, kā norādīts 8. nodaļā (8.16. punktā) šajā gada pārskatā, 2019. gada 
NEAR ĢD veiktajā pētījumā par atlikušo kļūdu īpatsvaru nebija iekļautas aplēses, un 2019. gada 
DEVCO ĢD veiktajā pētījumā par atlikušo kļūdu īpatsvaru aplēses ir veiktas tikai par trim no 
357 darījumiem. Pamatojoties uz rokasgrāmatu atlikušā kļūdu īpatsvara noteikšanai, aplēses var veikt 
tikai tad, ja dokumentācija nav iesniegta ar loģistiku saistītu vai juridisku iemeslu dēļ. Visos pārējos 
gadījumos tiek norādīta skaitļos izsakāma kļūda.  
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Komisija norāda, ka 2019. gada NEAR ĢD veiktajā pētījumā par atlikušo kļūdu īpatsvaru 
samazinājusies pilnīga paļaušanās, un tā uzskata, ka nav notikusi pārmērīga paļaušanās uz citu 
revidentu veikto kontroles darbu. Lēmumi par pilnīgu un daļēju paļaušanos tiek pieņemti pamatotos 
gadījumos. Lai izlemtu par pilnīgu vai daļēju paļaušanos uz iepriekš veiktu darbu, tiek veiktas 
pārbaudes, kuras paredzētas iepriekš veiktā kontroles darbā neatklāto kļūdu apzināšanai. Ja nepaļaujas 
uz citu revidentu paveikto kontroles darbu (pat, ja tas tiek uzskatīts par pareizu), saņēmēja viens un 
tas pats darījums tiktu pakļauts divām revīzijām/pārbaudēm. 

Metodoloģija atlikušā kļūdu īpatsvara noteikšanai ietver publiskā iepirkuma pārbaudes, kas aptver arī 
kandidātu noraidīšanu, atbilstību atlases un piešķiršanas kritērijiem (gan pirmā, gan otrā līmeņa 
iepirkumiem), kā arī līgumu tiešu piešķiršanu. 

Komisija arī atsaucas uz savām detalizētajām atbildēm, kas sniegtas 8. nodaļā un Revīzijas palātas 
gada ziņojumā par Eiropas Attīstības fondu.  

1.36. Saskaņā ar Finanšu regulu (247. panta 1. punkta b) apakšpunkts) Komisijas gada pārvaldības un 
izpildes ziņojuma 2. iedaļai jāietver deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskatu kopsavilkums. 

1.37. punkta pirmais ievilkums – Komisijas 2019. gadam aplēstais risks maksājuma brīdī ir 2,0 % 
kategorijai “Pētniecība, rūpniecība, kosmoss, enerģētika un transports” un 1,0 % kategorijai 
“Citas iekšējās politikas jomas”. Risks slēgšanas brīdī ir attiecīgi 1,5 % un 0,8 % (skatīt gada 
pārvaldības un izpildes ziņojuma 3. pielikuma B tabulu, 232. lpp.).  

Tādējādi tas atbilst Revīzijas palātas aplēstajam kļūdu līmenim. 

Otrais ievilkums – Komisijas 2019. gadam aplēstais risks maksājuma brīdī kategorijai “Kohēzija” ir 
3,1 %. Risks slēgšanas brīdī ir 1,1 % (skatīt gada pārvaldības un izpildes ziņojuma 3. pielikuma 
B tabulu, 232. lpp.). 

Šajā vispārējā kategorijā “Kohēzija” Komisijas detalizētākas aplēses par risku maksājuma brīdī 
2019. gadam ir robežās no 2,7 % līdz 3,8 % attiecībā uz ERAF un robežās no 1,7 % līdz 2,4 % 
attiecībā uz ESF (skatīt 2019. gada pārvaldības un izpildes ziņojuma 58. lpp. un saistītos gada 
darbības pārskatus). 

1.38. Komisija ir gandarīta, ka attiecībā uz dabas resursiem abas iestādes ir nonākušas pie vienāda 
rezultāta, proti, to aplēse par kļūdu līmeni ir vienāda. 

SECINĀJUMI 

1.46. Nobeigumā Komisija piešķir lielu nozīmi ES budžeta pareizai finanšu pārvaldībai. 
Komisija kā ES budžeta pārvaldītāja ieviesa daudzgadu kontroles stratēģijas, kas paredzētas kļūdu 
novēršanai, atklāšanai un koriģēšanai. 

Komisija turpina veikt darbības ar mērķi novērst sarežģītību un laika gaitā nodrošināt kļūdu labāku 
novēršanu un atklāšanu visās programmās. 

Attiecībā uz ES budžeta ieņēmumiem Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka šajā jomā nav būtisku 
kļūdu. 

Attiecībā uz izdevumiem Komisijas 2019. gadam aplēstais kļūdu līmenis ir Revīzijas palātas aplēstā 
kļūdu līmeņa robežās. Komisijas 2019. gadam aplēstais kopējais risks maksājuma brīdī 2,1 % apmērā 
arī liecina par nelielu pieaugumu salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tomēr kopējais risks slēgšanas brīdī 
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tiek lēsts 0,7 % apmērā, kas ir krietni zem 2 % būtiskuma sliekšņa un atbilst gan iepriekšējo gadu 
līmenim, gan Komisijas mērķim. Aplēsē ņemtas vērā paredzamās turpmākās korekcijas, ko Komisija 
un dalībvalstis var īstenot attiecīgajā izdevumu segmentā / programmā, izmantojot to rīcībā esošos 
juridiskos instrumentus, un tas, ka Komisija ievēro visas attiecīgās pretrunu procedūras ar 
attiecīgajām dalībvalstīm. 2019. gadā apstiprināto korektīvo pasākumu summa sasniedza 
1,5 miljardus EUR (kas ir par 25 % vairāk nekā 2018. gadā). Tie galvenokārt attiecas uz kļūdām 
iepriekšējos gados veiktajos maksājumos.  

Pamatojoties uz savu detalizēto pārvaldības novērtējumu (skatīt 2019. gada pārvaldības un 
izpildes gada ziņojumu, 61.–62. lpp.), Komisija uzskata, ka attiecīgie izdevumi, kuriem risks 
maksājuma brīdī ir mazs, t. i., zem 2 %, veido 54 % no kopējiem attiecīgajiem izdevumiem, un tādi 
izdevumi, kuru risks maksājuma brīdī pārsniedz 2 %, veido 46 %. Tāpēc Komisija uzskata, ka 
nedaudz mazāk nekā pusē attiecīgo izdevumu ir būtiska kļūda (skatīt arī Komisijas atbildi par 
1.21. punktu).  

Pateicoties Revīzijas palātas, Komisijas un tās īstenošanas partneru centieniem, ES budžeta finanšu 
pārvaldība laika gaitā ir uzlabojusies, un kļūdu līmenis, izņemot dažās konkrētās politikas jomās, 
pēdējos gados ir samazinājies gandrīz līdz 2 % būtiskuma slieksnim. Komisija uzskata, ka visi 
pieejamie pierādījumi liecina par šādu tendenci: Revīzijas palātas 2019. gadam aplēstais kļūdu līmenis 
(2,7 %) salīdzinājumā ar pagājušo gadu (2,6 % 2018. gadā) ir nedaudz palielinājies. Tomēr tas ir 
zemāks nekā 2016. gadā (3,1 %), kad pirmo reizi tika sniegts atzinums ar iebildēm par izdevumu 
likumību un pareizību, un krietni zemāks nekā 2015. gadā (3,8 %). Komisija arī norāda, ka aplēstais 
kļūdu līmenis divās galvenajās izdevumu jomās (dabas resursi un kohēzija) salīdzinājumā ar 
2018. gadu ir samazinājies un ka attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem un dabas resursiem (kas 
veido 55,4 % no revīzijas datu kopas) aplēstais kļūdu līmenis ir zem būtiskuma līmeņa1.  

Turklāt, ņemot vērā Komisijas veikto kontroles sistēmu efektīvas darbības kvalitatīvo novērtējumu, it 
īpaši daudzgadu koriģētspēju, kā rezultātā riskam pakļautā summa slēgšanas brīdī (0,7 %) ir krietni 
zem 2 % būtiskuma sliekšņa, Komisija uzskata, ka kļūdas nav plaši izplatītas un  visu ES budžetu 
aptverošas. Tas pārredzamā veidā ir atspoguļots ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos un gada 
pārvaldības un izpildes ziņojumā. 

                                                      
1 Attiecībā uz dabas resursiem aplēstais kļūdu līmenis ir 1,9 %. 
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KOMISIJAS GALĪGĀS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 2. NODAĻA –   
BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBA” 

 

BUDŽETA PĀRVALDĪBA 2019. GADĀ 

Neizpildītās saistības turpina palielināties 

Kopīga Komisijas atbilde uz 2.7. un 2.8. punktu: 

2018. gadā ESI fondu kohēzijas politikas programmu īstenošana ievērojami paātrinājās. ERAF un 
Kohēzijas fonda projektu atlases rādītājs 2018. gada beigās, ko Komisija uzskata par vienu no 
priekšnosacījumiem un norādēm par līdzekļu apguvi nākotnē, bija labāks nekā tajā pašā pārskata 
periodā 2007.–2013. gadā. Šī pozitīvā tendence tika apstiprināta 2019. gada decembra beigās, kad 
atlases rādītājs sasniedza 92,3 % (t. i., aptuveni par 4,5 procentpunktiem augstāks nekā 2007.–2013. 
gadā tajā pašā pārskata periodā). Attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu (ESF) situācija pastāvīgi 
uzlabojas, un atlases rādītājs 2019. gada decembra beigās sasniedza 85 % (tikai par 3,5 
procentpunktiem zemāks nekā 2007.–2013. gadā tajā pašā pārskata periodā). Turklāt jāatzīmē, ka 
vidējais projektu atlases rādītājs Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā (JNI) 2019. gada beigās bija tuvu 
100 %. 

Kā Eiropas Revīzijas palāta norādījusi arī 2018. gada pārskata 2.8. punktā, Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) īstenošanas rādītāji bija ievērojami augstāki nekā citiem ESI fondiem 
(sk. arī šā Eiropas Revīzijas palātas ziņojuma 2.15. punktu). Komisija norāda, ka īstenošanas 
kavējumi, kas aprakstīti šajā ziņojuma punktā, neattiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA). 

2018. un 2019. gadā apstiprinātais budžets tika pilnībā izpildīts visiem fondiem, kā arī lielākā daļa 
piešķirto ieņēmumu. 

Turpinās centieni paātrināt praktisko īstenošanu. Lai palīdzētu novērst nepietiekamu līdzekļu apguvi 
un iespējamu saistību atcelšanu, kā arī Investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII) un 
Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+) pasākumu īstenošanas 
uzsākšanu, Komisija cieši uzrauga programmas, par kurām uzskata, ka pastāv kavēšanās risks. Lai 
uzlabotu situāciju, notiek ciešs dialogs ar attiecīgajām dalībvalstīm. Komisijas dienesti dalībvalstīm 
sniedz ievērojamu atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību un konsultāciju pakalpojumus. 

Ar Covid-19 krīzi saistīto faktoru kopējā ietekme vēl ir jānosaka, un tā būs pilnībā novērtējama 2021. 
gadā. 

Skatīt arī Komisijas atbildi par 2.16. punktu. 

2.9. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem par finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, maksājumi 
jaunā plānošanas perioda pirmajos gados sasniegs līmeni, kas pārsniedz ierosināto saistību maksimālo 
apjomu. Neskarot sarunu par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) galīgo iznākumu un saistīto 
likumdošanas procedūru pabeigšanu, tam būtu jāļauj mainīt tendenci, ka pieaug neizpildīto saistību 
(RAL) apjoms, sākot no 2021. gada, un līdz 2025. gada beigām RAL būtu jāsamazina par 5 %. \\Avots: 
COM(2020)298: Nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas ES budžetā ilgtermiņa prognoze 
(2021-2025)\\ 

ES BUDŽETA RISKA FAKTORI UN PROBLĒMAS 
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Izmaiņas ES budžetā Covid-19 pandēmijas dēļ 

2.11. Komisija norāda, ka 2020. gada 27. maijā iesniegtā DFS pārskatītā kopējā summa (t. i., 1100 
miljardi EUR) faktiski ir lielāka nekā kompromiss, ko 2020. gada februārī iesniedza Eiropadomes 
priekšsēdētājs (1094 miljardi EUR), kas bija pēdējais atsauces punkts sarunās pirms atveseļošanas 
paketes. 

Komisija arī norāda, ka gadījumā, ja netiek pieņemta DFS regula laikposmam no 2021. līdz 2027. 
gadam, būtu nepieciešami izdevumu programmu pamataktu pārejas noteikumi, lai izvairītos no 
lielākās daļas ES izdevumu programmu pārtraukšanas. 

Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES 

2.13. Komisija uzsver, ka Apvienotās Karalistes iemaksa laikposmam pēc 2020. gada tiks noteikta 
saskaņā ar noteikumiem Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas. Apvienotā Karaliste joprojām ir atbildīga 
par visām finanšu saistībām un saistībām, kas izriet no visa tās dalības ES perioda. 

Pārejas periodā, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī, Apvienotā Karaliste turpina veikt iemaksas ES 
budžetā un gūt labumu no tā saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja tā būtu palikusi 
dalībvalsts. 

FINANŠU PĀRVALDĪBAS JAUTĀJUMI  

 ESI fondu apguve ir paātrinājusies, bet joprojām ir lēnāka nekā iepriekšējā DFS 

2.14. Pēc novēlotā sākuma kohēzijas politikas programmu īstenošana turpinās labi. Komisija atsaucas 
uz savu kopējo atbildi uz 2.7. un 2.8. punktu.  

Līdzekļu apguves līmeni ietekmē arī likumdevēja lēmums pāriet uz vispārējo “n+3” noteikumu par 
saistību atcelšanu 2014.–2020. gada laikposmā. Ar Covid-19 krīzi saistīto faktoru kopējā ietekme vēl 
tikai būs redzama. 

2.15. Komisija uzskata, ka secinājumi, kas izdarīti salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS, būtu jāizdara 
piesardzīgi, jo dažas būtiskas atšķirības starp Kopīgo noteikumu regulu (KNR) 2007.–2013. gada un 
2014.–2020. gada plānošanas periodam (piemēram, “n+3” noteikums un gada pārskatu 
apstiprināšanas process) nozīmē, ka pēdējā minētā laikposmā maksājuma likme var būt lēnāka.  

Komisija uzsver, ka EJZF apguves līmenis, lai gan tas ir zemāks, nav tālu no ERAF un ESF apguves 
līmeņa, ar kuriem tam ir kopīgas pārvaldības un kontroles sistēmas prasības. 

Turklāt Komisija uzsver, ka augstais līdzekļu apguves līmenis 2019. gadā liecina, ka daļa no 
kavēšanās programmu sākumā tiek atgūta. 

2.16. Likumdevēju ieviestais “n+3” (nevis “n+2”) automātiskās saistību atcelšanas noteikums 
mazināja motivāciju izpildīt budžetu ātrāk. Līdzīga ietekme bija neto finanšu korekciju riska 
ieviešanai, ja nopietni trūkumi joprojām nav atklāti vai nav novērsti, lai gan izrādījās, ka ir svarīgi 
instrumenti Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) konkrētajā kontekstā daži pasākumi (piemēram, zivsaimniecības kontrole, zinātnisko datu 
vākšana) bija jāpārorientē no tiešas uz dalītu pārvaldību no iepriekšējā plānošanas perioda, kam bija 
nepieciešami būtiski pielāgojumi no valstu publiskās pārvaldes iestāžu puses.  
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Lai veicinātu pareizu finanšu pārvaldību un savlaicīgu īstenošanu 2021.–2027. gada plānošanas 
laikposmā, Komisijas Kopīgo noteikumu regulas priekšlikumā (COM(2018) 375) pašreizējā “n+3” 
automātiskās saistību atcelšanas noteikuma vietā ir iekļauts “n+2” automātiskās saistību atcelšanas 
noteikums. Tas neskar DFS sarunu galīgo iznākumu un saistīto likumdošanas procedūru pabeigšanu. 

Komisija ir pārliecināta, ka gadījumā, ja kavēšanās atgūšana, par ko liecina augstais līdzekļu apguves 
līmenis 2019. gadā, turpināsies pašreizējā tempā, neizpildīto saistību līmenis būs zemāks, nekā 
paredzēts. 

Visbeidzot, Komisija norāda, ka zemais līdzekļu apguves līmenis, kas aprakstīts šajā ziņojuma 
punktā, neattiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA). 

2.17. Lai izvairītos no tā, ka atkārtoti rodas liela piešķirto ieņēmumu summa, atgriežot neizmantotās 
ikgadējā priekšfinansējuma summas ES budžetā, kā aprakstīts kopīgajā atbildē uz 2.16. un 2.17. 
punktu, Komisija ir ierosinājusi samazināt ikgadējā priekšfinansējuma likmi pašreizējā plānošanas 
perioda 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614) un iekļāvusi zemāku likmi KNR priekšlikumā par 
2021.–2027. gada DFS. Tas neskar DFS sarunu galīgo iznākumu un saistīto likumdošanas procedūru 
pabeigšanu. 

Komisija apzinās, ka šis lielais 2019. gada beigās pieejamo piešķirto ieņēmumu samazinājums rada 
spriedzi attiecībā uz maksājumu apropriācijām. Vispārējā pārvietojuma laikā Komisija veiks rūpīgu 
analīzi par maksājumu apropriācijām, kas vajadzīgas līdz gada beigām, un iesniegs priekšlikumu 
budžeta lēmējinstitūcijai, ja būs vajadzīgi palielinājumi. 

Dalīti pārvaldītie finanšu instrumenti arī saskaras ar līdzekļu apguves problēmām 

2.21. KNR priekšlikumā 2021.–2027. gadam ir iekļauti noteikumi, kas ievērojami samazina 
laikposmu starp tās aptvertā laikposma beigām un datu par finanšu instrumentiem pieejamību. To 
panāk, galvenos datus par finanšu instrumentiem integrējot finanšu datos, ko programmu iestādes 
iesniedz vairākas reizes gadā un kas tiek sniegti prioritāšu līmenī. 

Dati par atsevišķiem finanšu instrumentiem joprojām būtu pieejami pēc pieprasījuma, tāpat kā tādu 
darbību gadījumā, kurās izmanto citus finansējuma veidus. 

Nākamajā plānošanas laikposmā 2021.–2027. gadam ziņošanu par dalīti pārvaldītiem finanšu 
instrumentiem (DPFI) ELFLA ietvaros reglamentē Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
stratēģisko plānu regulas (SPR) 121. pants, kurā noteikts, ka gada ziņojums par lauksaimniecības 
finanšu gadu (no 16. oktobra līdz 15. oktobrim) jāiesniedz līdz 15. februārim, tādējādi par 2 mēnešiem 
agrāk nekā 2014.–2020. gadā. KLP SPR 121. panta 6. punktā minētā informācija jāsniedz par 
intervences veida līmeni (KNR prioritātes ekvivalents). 

ES budžets ir pakļauts finanšu riskiem 

ES budžets sedz dažāda veida finanšu operācijas 

2.26. Komisija uzsver, ka gaidāmajā 2019. gada ziņojumā par “garantijām, ko sedz no ES budžeta” 
(bijušais FR 149. pants) ir pilna iedaļa par ESIF, kas sniegs apkopotu informāciju uz 31.12.2019. No 
2021. gada Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijām gada ziņojumu par budžeta garantijām (FR 
41. panta 5. punkts), tostarp novērtējumu par visām iespējamām budžeta saistībām, kas izriet no
budžeta garantijām vai finansiālās palīdzības saskaņā ar jaunās Finanšu regulas noteikumiem.

Garantiju fondi 

2.28. Komisija uzskata, ka ir maz ticams, ka garantiju fondos pieejamās summas būtu nepietiekamas. 
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Atkārtoti jānovērtē ES budžeta riski nākotnē 

2.34. Komisija sadarbībā ar īstenošanas partneriem cieši uzrauga Covid-19 krīzes iespējamo ietekmi 
uz Savienības pakļautību riskam, kas izriet no budžeta garantijām. Pašlaik Komisija nesaskata 
vajadzību pārskatīt mērķa uzkrājumu likmes attiecīgajām programmām, kas jau no paša sākuma ir 
noteiktas piesardzīgi. Mērķa uzkrājumu likme jaunajiem garantiju instrumentiem, ko Komisija 
ierosinājusi saistībā ar Next Generation EU, ir aprēķināta vienlīdz piesardzīgi. 

ES BUDŽETS UN EIB GRUPA IR CIEŠI SAISTĪTI 

Ievērojamu daļu EIB operāciju nodrošina no ES budžeta 

2.41.Eiropas Revīzijas palātas izvirzītie jautājumi jau ir aplūkoti Komisijas atbildēs uz Īpašo 
ziņojumu Nr. 3/2019 par ESIF, kuras ir izklāstītas turpmāk. 
 
“Komisija un EIB uzskata, ka ESIF ieviešanas rezultātā lielākā daļa pārējo finanšu instrumentu 
faktiski tika ievērojami pastiprināti, nevis aizstāti. 
 
ЕIB grupa uzskata, ka ESIF sniegtais finansējums nav pilnībā salīdzināms ar citiem finansējuma 
avotiem, jo tas parasti piedāvā atšķirīgus noteikumus un nosacījumus, un tāpēc to nevar uzskatīt par 
tādu, kas tos aizstāj.  
 
Piesaistītie ieguldījumi saskaņā ar metodiku atspoguļo vislabāko aplēsi par paredzamajiem 
ieguldījumiem reālajā ekonomikā ar faktiskajām summām, kas pārskatītas, pabeidzot projektu. 
Tādējādi pēc definīcijas izmantotais ex ante ieguldījums ir aplēse apstiprināšanas brīdī, nevis pārāk 
liels vai nepietiekams novērtējums. 
 
Ģeogrāfisko koncentrāciju nevar aprēķināt, pamatojoties tikai uz parakstīto finansēšanas darījumu 
apjomu katrā dalībvalstī. Aplūkojot ģeogrāfisko koncentrāciju, jāņem vērā katras dalībvalsts 
tautsaimniecības lielums un iedzīvotāju skaits. 
 
Komisija atzīst ESIF ģeogrāfiskās diversifikācijas nozīmi. Šajā sakarā Komisija un ЕIB ir īstenojušas 
vairākus pasākumus, lai palielinātu ģeogrāfisko līdzsvaru.” 

Mūsu revīzijas pilnvaras attiecas tikai uz daļu no EIB operācijām 

Kopīga Komisijas atbilde uz 2.44. un 2.45. punktu: 

EIB īpašais statuss ir nostiprināts Līgumos, proti, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
308. un 309. pantā un Protokolā Nr. 5 par EIB Statūtiem. EIB raksturs, tās akcionāru (dalībvalstu) 
raksturs, tās operāciju bezpeļņas pamats un stratēģija, ko virza sabiedriskās politikas mērķi, cita starpā 
ir svarīgas iezīmes, kas atšķir EIB no komercbankām. 

Komisija sadarbojas ar Eiropas Revīzijas palātu un EIB, lai panāktu atjaunotu trīspusēju nolīgumu. 
Saskaņā ar LESD 287. panta 3. punkta trešo daļu nolīgums attiecas gan uz finansēšanas operācijām, 
saskaņā ar pilnvarām, ko Eiropas Savienība piešķīrusi EIB, gan uz EIB finansētām un no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta garantētām operācijām. Šis nolīgums negroza un neaizstāj nevienu 
Savienības tiesību aktu, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 285. panta un 287. 
panta 3. punkta noteikumus, kas ir šā nolīguma juridiskais pamats un ar ko Eiropas Revīzijas palātai 
piešķir pilnvaras revidēt Savienības izdevumus un ieņēmumus, ko pārvalda EIB. 
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2.45. Komisija norāda, ka šis apsvērums attiecas uz priekšlikumu par Eiropas Revīzijas palātas 
pilnvarām revidēt EIB projektus, kas nav saistīti ar ES budžetu vai netiek finansēti no tā, un tāpēc tas 
neattiecas uz Komisiju. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

Secinājumi 

2.47. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem par finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, maksājumi 
jaunā plānošanas perioda pirmajos gados sasniegs līmeni, kas pārsniedz ierosināto saistību maksimālo 
apjomu. Neskarot sarunu par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) galīgo iznākumu un saistīto 
likumdošanas procedūru pabeigšanu, tam būtu jāļauj mainīt tendenci, ka pieaug neizpildīto saistību 
(RAL) apjoms, sākot no 2021. gada, un līdz 2025. gada beigām RAL būtu jāsamazina par 5 %. 

//Avots: COM(2020)298: Nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas ES budžetā ilgtermiņa 
prognoze (2021-2025)// 

2.48. Maksājumu apropriāciju lēnāks apguves līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS galvenokārt ir 
saistīts ar izmaiņām, kas ieviestas regulās 2014.–2020. gada plānošanas periodā, proti, augsto ikgadējā 
priekšfinansējuma līmeni un ilgāku laiku saistību apropriāciju izlietošanai sakarā ar jauno noteikumu 
par saistību automātisku atcelšanu (n+3).  

Komisija uzsver, ka augstais līdzekļu apguves līmenis 2019. gadā liecina, ka daļa no kavēšanās 
programmu sākumā tiek pastāvīgi atgūta.  

Skatīt Komisijas atbildes uz 2.14. līdz 2.17. punktu.  

Attiecībā uz ELFLA Komisija rūpīgi uzrauga, kā dalībvalstis 2020. gada budžetā īsteno lauku 
attīstības programmas.  

Pašlaik paredzams, ka pieejamās maksājumu apropriācijas būs pietiekamas, lai pilnībā atlīdzinātu 
dalībvalstu izdevumu deklarācijas. Tas neskar DFS sarunu galīgo iznākumu un attiecīgo ikgadējo 
budžeta procedūru pabeigšanu. 

2.50. ES gada pārskatos ir iekļauta pasaules mēroga informācija par maksimālo risku ES budžetam 
saistībā ar budžeta garantijām katra gada beigās. 

Komisija uzsver, ka ESIF/SSI un InvestEU uzkrājumu likmēs, kas iekļautas tās 2020. gada maijā 
iesniegtajos priekšlikumos, jau ir ņemta vērā Covid-19 pandēmija un ierosinātajos tiesību aktos ir 
iekļauti atbilstoši noteikumi, lai vajadzības gadījumā pārskatītu uzkrājumu likmi īstenošanas laikā. 

No 2021. gada Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijām gada ziņojumu par budžeta garantijām, 
tostarp novērtējumu par visām iespējamām budžeta saistībām, kas izriet no budžeta garantijām vai 
finansiālās palīdzības, kā arī informāciju par KUF efektīvo uzkrājumu likmi saskaņā ar Finanšu 
regulas noteikumiem. 

2.51. Komisija atgādina, ka tiek pārskatīts jaunais trīspusējais nolīgums starp Komisiju, Eiropas 
Revīzijas palātu un EIB. Komisija atsaucas uz savu kopējo atbildi uz 2.44. un 2.45. punktu. 

Ieteikumi 

Ieteikums 2.1 
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Komisija pieņem ieteikumu. 

Komisija pastāvīgi uzrauga maksājumu vajadzības un attiecīgi iesniedz priekšlikumus par budžeta 
grozījumiem un attiecīgajiem budžeta lēmējinstitūcijas veiktajiem pārvietojumiem un piekrīt to darīt 
arī turpmāk.  

Tomēr attiecībā uz darbību, lai nodrošinātu pietiekamu maksājumu apropriāciju pieejamību, Komisija 
atgādina, ka budžeta pieņemšana galu galā ir budžeta lēmējinstitūcijas kompetencē, kas ietver 
pietiekama līmeņa maksājumu apropriāciju piešķiršanu, tostarp tādu apropriāciju piešķiršanu, kas 
izriet no ārkārtas vajadzībām saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Šajā sakarā Komisija turpinās cieši 
sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi. 

Ieteikums 2.2 

Komisija daļēji pieņem šo ieteikumu. 

Komisija ir apņēmusies uzraudzīt DPFI īstenošanu, kā tas ir darīts līdz šim. Tas ietvertu ziņojumu, kas 
jāsagatavo katru gadu, nevis atsevišķu finanšu instrumentu līmenī, bet prioritāšu līmenī, un ELFLA 
gadījumā – intervenču veidu līmenī, ietverot informāciju, ko iesniedz Komisijai saskaņā ar turpmāko 
tiesisko regulējumu. 

Dati par atsevišķiem finanšu instrumentiem joprojām būtu pieejami revīzijas takas ietvaros, tāpat kā 
tādu darbību gadījumā, kurās izmanto citus finansējuma veidus. 

Šajā sakarā Komisija arī uzsver, ka turpmākie nozaru noteikumi (t. i., KNR 2021.–2027. gadam) 
neprasīs programmas iestādēm iesniegt datus atsevišķu finanšu instrumentu līmenī; tādējādi Komisijai 
nav likumdevēja pilnvaru noteikt šādu papildu prasību. 

Ieteikums 2.3 

Komisija pieņem ieteikumu. 

Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijām gada ziņojumu par budžeta garantijām, tostarp 
novērtējumu par iespējamām budžeta saistībām, kas izriet no budžeta garantijām vai finansiālās 
palīdzības saskaņā ar Finanšu regulas noteikumiem. 

Ieteikums 2.4 

Komisija piekrīt šim ieteikumam un uzskata, ka tas jau ir īstenots. 

Komisija, iesniedzot priekšlikumus ekonomikas atveseļošanas plānam un DFS, ir centusies īstenot šo 
ieteikumu. Komisija turpinās uzraudzīt situāciju. 

Lai nodrošinātu, ka Savienība spēj segt visas savas finanšu saistības pat pēkšņas un straujas 
ekonomikas lejupslīdes gadījumos, piemēram, saistībā ar Covid-19 pandēmijas ietekmi uz Eiropas 
ekonomiku, Komisija jau 2020. gada 27. maijā ir ierosinājusi palielināt pašu resursu maksimālo 
apjomu līdz 1,40 % no ES-27 NKI.  

Attiecībā uz noteiktajām budžeta garantijām Komisija pastāvīgi novērtē uzkrājumu līmeņu atbilstību 
līmeņiem, kas noteikti pamata tiesību aktos. Šajā sakarā Komisija sadarbībā ar īstenošanas partneriem 
ir cieši uzraudzījusi Covid-19 krīzes iespējamo ietekmi uz Savienības pakļautību riskam, kas izriet no 
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budžeta garantijām. Mērķa uzkrājumu likme garantiju instrumentiem, ko Komisija ierosinājusi 
saistībā ar Next Generation EU (sk. 2.11. punktu), ir aprēķināta vienlīdz piesardzīgi. 

Ieteikums 2. 

Komisija norāda, ka šis ieteikums attiecas uz priekšlikumu par Eiropas Revīzijas palātas pilnvarām 
revidēt EIB projektus, kas nav saistīti ar ES budžetu vai netiek finansēti no tā, un tāpēc tas neattiecas 
uz Komisiju. 
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KOMISIJAS GALĪGĀS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 3. NODAĻA – IEŅĒMUMI” 

 

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU ELEMENTU PĀRBAUDE 

3.9. Komisija pastāvīgi veic turpmākus pasākumus saistībā ar konstatētajām B kontu nepilnībām, un 
dalībvalstis ir finansiāli atbildīgas par tradicionālo pašu resursu (TPR) zaudējumiem, kas radušies 
šo valstu administratīvo kļūdu rezultātā. 

Turpmākus pasākumus saistībā ar problēmām, kas Revīzijas palātas veiktajās revīzijās konstatētas 
Beļģijā, Vācijā un Polijā, Komisija veiks kopā ar pārējiem turpmākajiem pasākumiem, ko tā, tāpat kā 
parasti, veic saistībā ar Revīzijas palātas konstatējumiem, un šīm dalībvalstīm tiks lūgts veikt 
atbilstošus pasākumus, lai risinātu un novērstu šīs konstatētās nepilnības. 

3.10. Komisija atgādina, ka šāda veida kontā būtībā pastāv liels nepilnību un kompleksuma risks. 
Tāpēc katra Komisijas veiktā TPR pārbaude ietver B konta pārbaudi. Komisija turpinās šo pieeju. 
Turklāt 2020. gada TPR pārbaužu programmā īpaša uzmanība ir pievērsta TPR uzskaitei, lai reaģētu 
uz Revīzijas palātas pagājušajā gadā sniegto ieteikumu. 

3.11. Lēmumā par finanšu riska kritērijiem (FRC) ir noteikti kritēriji (tostarp attiecībā uz pārāk 
zema novērtējuma risku un riskantu uzņēmēju identifikāciju), lai elektroniski iezīmētu darījumus, kuri 
uzskatāmi par tādiem, kas rada finanšu risku, un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama padziļināta 
pārbaude vai kontrole. FRC piemēro gan pirms, gan pēc preču izlaišanas, tostarp pēcizlaišanas 
kontrolē. Komisija vēl nav novērtējusi īstenošanas līmeni dalībvalstīs. 

Turklāt Komisija ir atjauninājusi Muitas audita rokasgrāmatu, lai sniegtu norādījumus par to, kā 
risināt situācijas, kad ekonomikas dalībnieki veic importa darbības dalībvalstīs, kas nav dalībvalsts, 
kurā ir reģistrēta to galvenā mītne. Tā arī uzsver, cik svarīgi ir apmainīties ar informāciju par riskiem, 
kas saistīti ar riskantiem uzņēmējiem. 

Kā atzinusi Revīzijas palāta, dalībvalstis pilnveido savas kontroles stratēģijas saistībā ar nepilnībām, 
kuras Komisija konstatēja 2018. un 2019. gadā veiktajās TPR pārbaudēs. Tā rezultātā tiks izstrādāta 
saskaņotāka Eiropas mēroga kontroles stratēģija, lai nepieļautu pārāk zemu novērtējumu. 

Komisija turpinās pārraudzīt situāciju, pārbaudot importa un kontroles izlasi, kā arī veicot statistikas 
analīzes. 

3.13. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.11. punktu. 

3.14. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.11. punktu. 

Pārbaudes ziņojumu pēcpārbaudes procesa ietvaros Komisija sāka skaitļos izsakāmo TPR 
zaudējumu uzskaiti ES līmenī un dalībvalstu līmenī. 

Komisija 2020. gadā turpina veikt muitas vērtības kontroles stratēģijas pārbaudes. Pamatojoties uz 
statistikas datu analīzi, aplēstie TPR zaudējumi samazinās, un tāpēc Komisija uzskata, ka dalībvalstis 
šajā sakarībā ir uzlabojušas savu kontroles pasākumu efektivitāti, veicot darbības, kas nepieciešamas, 
lai atrisinātu Komisijas konstatējumus, kā to liecina Revīzijas palātas veiktā revīzija trijās dalībvalstīs.  
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3.15. Komisija vēlas uzsvērt, ka kopš Revīzijas palātas 2013. un 2014. gada pārskata ir veiktas 
darbības. Papildus Muitas audita rokasgrāmatas atjaunināšanai, kurā jau risina dažas no Revīzijas 
palātas konstatētajām nepilnībām, Komisija ir sadarbojusies ar dalībvalstīm, lai rastu risinājumus, kā, 
ņemot vērā pašlaik pieejamo informāciju un tiesību normas, identificēt tos importētājus, kas 
darbojas dalībvalstīs, kuras nav dalībvalsts, kur atrodas to galvenā mītne. Šis darbs joprojām 
noris projekta grupā, ko finansē programma “Muita 2020”. Tomēr tālāku progresu varēs panākt tikai 
tad, kad būs pilnībā pieejama ES mēroga datubāze, kas aptvers visu importu. 

3.2. izcēlums. Nepārtraukti trūkumi muitas kontroles sistēmā visā ES 

Datubāze Surveillance III ES līmenī no Komisijas puses ir gatava saņemt datu plūsmu, taču tikai 
dažas dalībvalstis ir veikušas pāreju uz jaunajām valstu importa sistēmām. Tāpēc pagaidām 
Surveillance III sistēmā nav pieejamas ES mēroga datu kopas par ekonomikas dalībnieku veikto 
importu. Termiņš, proti, 2023. gada janvāris, ir noteikts pēc dalībvalstu lūguma. 

Komisija vēlas uzsvērt, ka Muitas riska pārvaldības sistēmas (MRPS) satvarā īstenošanas lēmumā 
par FRC ir paredzēti juridiski saistoši noteikumi, lai novērstu finanšu riskus gan preču izlaišanas brīdī, 
gan pēc to izlaišanas, tostarp pēcizlaišanas kontroles. Neviens ekonomikas dalībnieks netiek a priori 
izslēgts no šādu kritēriju piemērošanas — neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī atrodas tā galvenā mītne. 

Tomēr Komisija atzīst, ka Eiropas mēroga pārskats par ekonomikas dalībnieku darbībām ir lietderīgs 
atbalsts riska analīzes veikšanā, jo, konstatējot pārkāpumus vai riskus, būtu vieglāk izsekot 
ekonomikas dalībnieku pārrobežu darbībām. 

3.17. Atrunas ir aizsardzības pasākums, lai mazinātu risku, ka nepareizam PVN pašu resursu 
pārskatam ir iestājies noilgums.  

Lielākā daļa ilgstoši spēkā esošo atrunu ir saistītas ar pārkāpuma procedūrām, kam var būt iespējama 
finansiālā ietekme. Šādā gadījumā atrunas atspoguļo pārkāpuma procedūru gaitu, ko ietekmē vairāki 
faktori, piemēram, pārkāpuma lietas kompleksums un iespējamā vēršanās Tiesā.  

Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, aktīvi meklējot veidus, kā atrisināt problēmas, un veicot 
pasākumus, ja iespējams, saskaņā ar Komisijas procedūrām un piemērojamiem tiesību aktiem, lai 
atceltu ilgstoši spēkā esošās atrunas. 

Par informāciju par finansiālo ietekmi atbild dalībvalsts. Tiklīdz dalībvalstis ir iesniegušas ar atrunām 
saistītos aprēķinus, var aprēķināt arī finansiālo ietekmi. 

3.18. Komisija norāda, ka 2019. gadā 40 no 162 neatrisinātajiem TPR jautājumiem, kas nebija 
atrisināti 5 gadus vai ilgāk, tika slēgti (apmēram 25 % vienā gadā), un uzskata, ka progress ir 
apmierinošs, ņemot vērā šo strīdīgo lietu kompleksumu. Komisija arī turpmāk centīsies ātri slēgt 
šādas lietas, bet tas ir atkarīgs arī no dalībvalstu sadarbības. 

Komisija uzskata, ka tās datubāzē ir pietiekama informācija, lai pārraudzītu pēcpārbaudes 
savlaicīgumu un pilnīgumu, izņemot informāciju par finansiālo ietekmi, kas tiek atsevišķi glabāta 
grāmatvedības sistēmā SUIVI.  

Šo informāciju varētu iekļaut tās pēcpārbaudes datubāzē, taču Komisija norāda – kamēr nav saņemta 
papildu informācija no dalībvalstīm, attiecīgās pareizās summas ne vienmēr var noteikt nekavējoties. 
Turklāt tā atjauninās iekšējos norādījumus, lai oficiāli noteiktu par prioritāti ilgstoši neatrisinātus 
jautājumus ar vislielāko iespējamo finansiālo ietekmi.  
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Tādējādi savlaicīgums, procedūras un datubāzes attiecībā uz TPR neatrisināto jautājumu pēcpārbaudi 
tiks pārskatītas, ņemot vērā Revīzijas palātas bažas. 

3.3. izcēlums. Nepilnības dalībvalstīs konstatēto TPR trūkumu pēcpārbaudē 

Komisija atzīst Revīzijas palātas konstatētos kavējumus. Tomēr šie kavējumi nav radījuši TPR 
zaudējumus.   

Tiek pielikts vairāk pūliņu, lai veiktu kontroles pasākumus saistībā ar neatrisinātajiem jautājumiem, 
prioritāti piešķirot ilgstošiem jautājumiem, kam ir iespējamas finansiālas sekas. Tiks turpināta 
Komisijas dienestu iniciatīva aicināt uz Briseli dalībvalstis, kurās ir visvairāk neatrisinātu jautājumu, 
lai pēc iespējas paātrinātu neatrisināto jautājumu slēgšanu. Turklāt 2020. gada TPR pārbaužu 
programmā ir paredzēta iespēja veikt ad hoc pārbaudes un rīkot vadības sanāksmes valstīs, kurās ir 
vislielākais ilgstoši neizskatīto jautājumu skaits. Komisija sev izvirzīja kvantitatīvu mērķi līdz 
2020. gada beigām vēl par 20 % samazināt ilgstoši neatrisinātus jautājumus. Turklāt tā uzsāks 
pārkāpuma procedūras, ja turpināsies domstarpības ar dalībvalstīm par ilgstoši neatrisinātiem 
jautājumiem, kuriem ir finansiāla ietekme. 

3.19. 2016.-2019. gada NKI pārbaudes cikls tika pabeigts daudz formālākā veidā nekā iepriekš. 
Komisija ir pārliecināta, ka šī pastiprinātā formalizācija uzlabo NKI aplēšu vispārējo kvalitāti un līdz 
ar to arī taisnīgāku pašu resursu iekasēšanu starp dalībvalstīm. 

3.20. 2016.-2019. gada NKI pārbaudes cikla laikā Komisija pārbaudīja, vai pētniecības un izstrādes 
aktīvi principā bija pareizi atspoguļoti nacionālajos kontos, t. i., vai tie tika kapitalizēti un novērtēti 
saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Komisija it īpaši veica virkni pasākumu, lai globalizētā 
kontekstā novērtētu pētniecības un izstrādes reģistrēšanu, izmantojot salīdzinājumus starp valstīm, 
starptautiskiem uzņēmumiem (MNE) paredzētu īpašu NKI izmēģinājuma projektu, savukārt gadījumi, 
kad MNE darbības tika pārceltas, tika izskatīti agrīnās brīdināšanas sistēmā.  

Tāpēc Komisija uzskata, ka tā lielā mērā ir īstenojusi Revīzijas palātas 3.4. pielikumā sniegto 
2. ieteikumu (2016. gads).

3.21. Komisija uzskata, ka Francijas pārskatītā NKI uzskaitījuma kvalitāte ir atbilstoša, un pašlaik 
notiek tā pārbaude. Komisija atgādina, ka vispārējā atruna attiecībā uz Franciju tika iekļauta tieši 
tādēļ, lai vajadzības gadījumā aizsargātu ES, kā arī dalībvalstu finansiālās intereses. 

GADA DARBĪBAS PĀRSKATI 

3.23. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.14. punktu. 

Pārbaudes ziņojumu pēcpārbaudes procesa ietvaros Komisija sāka TPR zaudējumu kvantitatīvo 
uzskaiti ES līmenī un dalībvalstu līmenī. 

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

3.24. Komisija uzlabos savu riska novērtējumu pārbaužu plānošanas vajadzībām, un arī turpmāk 
centīsies ātri slēgt ilgstoši neatrisinātus jautājumus, taču tas ir atkarīgs arī no dalībvalstu sadarbības. 

Iezīmējot darījumus, kuri uzskatāmi par tādiem, kas saskaņā ar FRC rada finanšu risku, un atjauninot 
Muitas audita rokasgrāmatu, Komisija ir spērusi svarīgus soļus, lai palīdzētu ES līmenī identificēt 
riskantākos ekonomikas dalībniekus pēcizlaišanas revīzijām. Tā cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, lai 
identificētu tos importētājus, kas darbojas dalībvalstīs, kuras nav dalībvalsts, kur atrodas to galvenā 
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mītne. Tālāks progress tiks panākts tad, kad būs pilnībā pieejama ES mēroga datubāze, kas aptvers 
visu importu (skatīt atbildes uz 3.11.–3.15.punktu ). 

3.25. Skatīt Komisijas atbildes uz 3.20. punktu. 

3.1. ieteikums. Neiekasētie muitas nodokļi (TPR) 

Komisija piekrīt 3.1. ieteikumam. 

a) Komisija izmantos pieejamos datus par importu, lai analizētu neatbilstīgu praksi. Šī informācija 
varētu palīdzēt dalībvalstīm noteikt konkrētas situācijas, kuras tās varētu sīkāk analizēt no riska 
pārvaldības viedokļa, lai varbūtēji noskaidrotu minēto darījumu veicējus.  

Tas būtu noderīgi, ņemot vērā to, ka dalībvalstis savas kompetences ietvaros joprojām atbild par 
muitas jomā spēkā esošo tiesību aktu pareizu īstenošanu.  

Tas tiks veikts saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulā (VDAR) noteiktajiem ierobežojumiem 
un spēkā esošo tiesisko regulējumu. 

b) Komisija turpinās izmantot Surveillance III sistēmā iekļauto informāciju dažādiem mērķiem, arī – 
lai atbalstītu dalībvalstu datu analīzi. Tas tiks veikts saskaņā ar VDAR noteiktajiem ierobežojumiem 
un spēkā esošo tiesisko regulējumu. 

3. ieteikums.1 – TPR neatrisinātie jautājumi 

Komisija piekrīt 3.2. ieteikumam.  

a) Komisija pārskatīs savu sistēmu neatrisināto jautājumu uzraudzībai saskaņā ar Revīzijas palātas 
ieteikumiem. 

b) Savlaicīgums, procedūras un datubāzes attiecībā uz TPR neatrisināto jautājumu pēcpārbaudi tiks 
pārskatītas saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem. 

260



LV   LV 
 

 

KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 4. NODAĻA – KONKURĒTSPĒJA 
IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI” 

 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

4.6. Eiropas Revīzijas palātas 2019. gadā ziņotais kļūdu īpatsvars (4,0 %) atbilst iepriekšējos 
pārskatos ziņotajiem kļūdu īpatsvariem (izņemot 2018. gada pārskatu). 

Eiropas Revīzijas palāta aplēsto kļūdu īpatsvaru aprēķina katru gadu, un tajā nav ņemtas vērā 
korekcijas un noregulēšana, ko veiks Komisija. Sk., piemēram, Komisijas atbildi par 4.18. punktu. 

Komisija aplēš atlikušo kļūdu īpatsvaru pētniecības izdevumiem (“Apvārsnis 2020”), īstenojot 
daudzgadu kontroles stratēģiju. Paziņotais atlikušo kļūdu īpatsvars (2,15 % 2019. gada beigās) 
attiecas uz atgūtajām summām, korekcijām un visu Komisijas kontroļu un revīziju ietekmi visā 
programmas īstenošanas periodā. 

Jāatzīmē, ka Komisijas mērķis attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ir saglabāt 
reprezentatīvo kļūdu īpatsvaru 2–5 % diapazonā, atlikušo kļūdu īpatsvaru pēc iespējas tuvinot (bet 
ne obligāti zemāk par) 2 %. 

4.7. Pētniecības izdevumu atlīdzināšanas pamatā ir pieprasījumi, kas iesniegti par izmaksām, kuras 
radušās saņēmējiem. Uz šiem pieprasījumiem bieži attiecas sarežģīti noteikumi, un tie var izraisīt 
kļūdas, ko var novērot Eiropas Revīzijas palātas minētajos gadījumos. 

Tāpēc kļūdu īpatsvara samazināšana ir atkarīga no pastāvīgiem vienkāršošanas centieniem. Šajā 
nolūkā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanas pēdējos posmos Komisija plašāk izmanto 
vienkāršotas izmaksu iespējas, piemēram, vienreizēju finansējumu, stiprinot tās saziņu ar 
saņēmējiem un pastāvīgi uzlabojot kontroles mehānismus. Pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” šos 
pasākumus turpinās, pamatojoties uz pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” gūto pieredzi.   

4.8. Komisija pauž gandarījumu par Eiropas Revīzijas palātas atzinību par tās centieniem vienkāršot 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” administratīvās un finansiālās prasības. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” ieviestie vienkāršojumi, kā arī nozīmīgāko saņēmēju arvien pieaugošā pieredze 
palīdz samazināt kļūdu skaitu un līmeni. Tomēr, neraugoties uz sistemātiskām, plaši izplatītām un 
mērķorientētām komunikācijas kampaņām, joprojām ir dažu veidu saņēmēji, piemēram, mazie un 
vidējie uzņēmumi un jaunpienācēji, kuriem ir lielāka kļūdu iespējamība nekā citiem. 

4.9. b) Komisija norāda, ka vienā no Eiropas Revīzijas palātas minētajiem gadījumiem līgums netika 
atzīts par spēkā neesošu ar valsts tiesas lēmumu, ar kuru tika konstatēta tā nelikumība. Tādējādi 
līgums turpināja būt saistošs līgumslēdzējām pusēm. Pamatojoties uz to, Komisija nevar uzskatīt 
šīs izmaksas par neattiecināmām. 

4.10. Komisija ir ieviesusi stabilu ex ante kontroles sistēmu, kas ietver sīki izstrādātus, 
automatizētus kontrolsarakstus, rakstiskus norādījumus un pastāvīgu apmācību. Šīs sistēmas 
uzlabošana, neradot papildu administratīvo slogu saņēmējiem, tiem ļauj veltīt uzmanību pētniecības 
un inovācijas mērķu sasniegšanai, vienlaikus nodrošinot ātrus maksājumus pētniekiem, ir pastāvīgs 
izaicinājums. 
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Komisijas iekšējā kontrole balstās arī uz neatkarīgu revidentu apliecinātiem izmaksu 
pieprasījumiem. Šajā punktā minētais Eiropas Revīzijas palātas apsvērums Komisijai ir labi zināms, 
un tas ir aplūkots iepriekšējos ziņojumos. Šajā sakarā Komisija, lai palielinātu informētību par 
visbiežāk sastopamajām kļūdām, kas izriet no saņēmēju revīzijām, ir organizējusi vairākas 
sanāksmes, kas paredzētas saņēmējiem un neatkarīgiem revidentiem, kuri sniedz apliecinājumus. 
Papildus programmas “Apvārsnis 2020” revīzijas apliecinājumu didaktiskajam paraugam Komisija 
sniedz atsauksmes apliecinājumus sniedzošiem revidentiem par konstatētajām kļūdām.  

Ir svarīgi norādīt, ka, lai gan neatkarīgi revidenti neidentificē katru atsevišķu kļūdu izmaksu 
pieprasījumos, tiem ir svarīga loma kopējā kļūdu īpatsvara samazināšanā. 

Personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots, jo īpaši pētniecības izdevumos 

4.11. Salīdzinājumā ar iepriekšējām pamatprogrammām pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir soli uz 
priekšu saņēmējiem radušos izmaksu atlīdzināšanas noteikumu vienkāršošanā.  

Komisija 2019. gadā pastiprināja komunikācijas kampaņu, ierosinot dalībvalstīm un asociētajām 
valstīm komunikācijas pasākumu programmu “à la carte”, ietverot informāciju un skaidrojumus par 
personāla izmaksām (tajā skaitā minēto “stundas likmi”). Turklāt 2019. gada oktobrī Komisija 
visiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” saņēmējiem izdeva paziņojumu "Kā izvairīties no 
kļūdām, pieprasot izmaksas saistībā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotācijām". 

Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, kas ietver programmu “Apvārsnis Eiropa”, visām Savienības 
tieši pārvaldītajām programmām tiks ieviesta vienota un vienkāršāka korporatīvā formula. Šīs 
formulas mērķis ir samazināt saņēmēju finansiālos riskus, vienlaikus vienkāršojot pārvaldību un 
revīziju visās programmās.  
 
Būtisks vienkāršojums, ko nodrošina jaunais korporatīvais dotāciju nolīguma paraugs (MGA), no kura 
tiks atvasināts pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” dotāciju nolīguma paraugs (MGA), paredz vienu 
ļoti vienkāršu metodi personāla izmaksu iekasēšanai, pamatojoties uz dienas likmes aprēķinu 
(ikgadējās personāla izmaksas par personu dalītas ar 215).  
 
Tiks pārtraukta produktīvā darba laika koncepcija un dažādās preskriptīvās metodes, attiecībā uz 
kurām izrādījās, ka pastāv kļūdu iespējamība, nosakot un ziņojot par attiecināmajām personāla 
izmaksām. 

4.12. Komisija uzskata vienoto “gada stundas likmi”, kuras pamatā ir pēdējais noslēgtais finanšu 
gads, par vienu no galvenajiem vienkāršojumiem, kas ieviesti pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 
Tomēr šķiet, ka, neraugoties uz rūpīgi izstrādātiem nosacījumiem un skaidriem norādījumiem, 
saņēmēji ir pieļāvuši kļūdas, piemērojot šo metodi. Kā jau minēts iepriekš (sk. 4.11. punktu), 
programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros personāla izmaksas aprēķinās, pamatojoties uz dienas 
likmes formulu. Šis aprēķins tiks veikts pa kalendārajiem gadiem, nevis ņemot vērā pēdējo slēgto 
finanšu gadu, kā paredzēts pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 

4.13. Komisija turpina komunikācijas kampaņas, lai saņēmējiem izskaidrotu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” finansēšanas noteikumus. 

4.3. izcēlums. Stundas likmes aprēķina kļūdas piemērs un pēdējā noslēgtā finanšu gada datu 
neizmantošanas piemērs 

 Komisija veiks turpmākus pasākumus saistībā ar Eiropas Revīzijas palātas 4.3. izcēlumā minēto 
lietu un attiecīgi rīkosies. 
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4.14. “Divkāršu maksimālo apjomu” noteikums ir priekšnoteikums, lai pareizi aprēķinātu un 
deklarētu personāla izmaksas. Tas nodrošina, ka saņēmējs neiekasē vairāk par savām faktiskajām 
izmaksām. Noteikums ir skaidri noteikts pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju nolīguma 
parauga 6. panta 2. punkta A apakšpunktā. Diemžēl iepriekš ir pieļautas dažas kļūdas šā noteikuma 
piemērošanā, un tās var rasties nākotnē, neraugoties uz Komisijas vislielākajiem centieniem skaidri un 
sistemātiski darīt zināmus visus pamatnoteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar personisko izmaksu 
deklarēšanu.   

Programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros saņēmējiem būs jāievēro viens vienkāršs maksimālais 
apjoms, proti, maksimālais dienu skaits, un attiecībā uz to saņēmējiem jānodrošina, ka kopējais 
nostrādāto dienu skaits, ko tie deklarējuši kā ES dotācijas personai kalendārajā gadā, nav lielāks par 
dienu skaitu, ko izmanto dienas likmes aprēķināšanai (t. i., 215). Tas loģiski nodrošinās, ka deklarētās 
personāla izmaksas nepārsniedz kopējās personāla izmaksas, kas reģistrētas saņēmēja kontā par 
konkrēto personu attiecīgajā kalendārajā gadā. 

4.4. izcēlums. Noteikuma par divkāršu maksimālo apjomu neievērošanas piemērs 

Komisija veiks turpmākus pasākumus saistībā ar Eiropas Revīzijas palātas 4.4. izcēlumā minēto 
lietu un attiecīgi rīkosies. 

4.15. Trūkumi laika uzskaitē joprojām var rasties, bet ļoti bieži bez (būtiskas) finansiālas ietekmes 
(piemēram, darba laika uzskaites lapā nav paraksta). Šādos gadījumos Komisija sniedz ieteikumu 
saņēmējam un vajadzības gadījumā piemēro korekcijas. 

Privātiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir lielāka iespēja pieļaut kļūdas 

4.16. MVU līdzdalība un jaunu saņēmēju piesaiste ir svarīga, lai sekmīgi īstenotu pētniecības un 
inovācijas politiku. Tomēr šāda veida saņēmēji vai nu ir samazinājuši administratīvās spējas, vai arī 
mazāk pārzina dalības noteikumus, un tāpēc tiem ir lielāka kļūdu iespējamība. 

2019. gada beigās MVU dalība pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” parakstītajos dotāciju 
nolīgumos sasniedza 24,7 %, pārsniedzot 2020. gadam noteikto 20 % mērķi.  

Viens no pasākumiem, kas ieviests, lai atvieglotu MVU dalību un samazinātu kļūdas, ir vienreizēju 
maksājumu izmantošana MVU instrumenta pirmajā posmā. 

Visu saņēmēja deklarēto izmaksu neattiecināmība revīzijas periodā 

4.18. Parasti Komisija, lai novērstu kaitējumu ES budžetam, pārbauda visas konstatētās kļūdas 
neatkarīgi no tā, vai tās ir individuālas vai sistēmiskas. Pēc Eiropas Revīzijas palātas veiktās revīzijas 
tā vēlāk ir noregulējusi (izmaksas ir kļuvušas par attiecināmām) vienu no šīm divām kļūdām 2020. 
gadā un pašlaik tiek noregulēta otra kļūda. 

Eiropas Revīzijas palātas aprakstītais saņēmēju korporatīvais statuss atspoguļo daudzu 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” iesaistīto uzņēmumu pamatā esošās saiknes.  

Saņēmēja un saistīto subjektu iekšējo vienošanos izmaksas var segt no projekta ar noteikumu, ka tās ir 
atspoguļotas 1. pielikumā vai ka Komisija tās ir apstiprinājusi pārskata periodā (ieguldījuma natūrā 
gadījumā). 

Kā norāda Eiropas Revīzijas palāta, saņēmēji nepārzināja noteikumus, kas piemērojami to 
korporatīvajām saiknēm. 
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4.19. Komisija piekrīt Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem.  

Pirmajā gadījumā, par ko ziņoja Eiropas Revīzijas palāta, dotācijas mērķi nodrošināja saņēmēja 
partnerorganizācija, kurai bija tiesības piešķirt doktora grādus. 

Otrajā gadījumā līdzstrādnieks tika pilnībā atbalstīts arī doktorantūras mācībās. Līdzstrādnieks 
strādāja saņēmēja telpās un vienlaikus arī savām doktorantūras studijām, lai iegūtu doktora grādu. 
Nebija nekādas citas profesionālas darbības, kas nebūtu saistīta ar doktorantūras mācībām. Darbu 
un pētījumu uzskata par papildinošu projekta mērķu sasniegšanā, jo projekta vienīgais mērķis ir 
atbalstīt doktorantūras mācības. 

Biežas kļūdas citās tiešajās izmaksās 

4.20. Komisija atzīst Eiropas Revīzijas palātas novērojumu un uzsver, ka tā turpina komunikācijas 
kampaņas, lai saņēmējiem izskaidrotu finansēšanas noteikumus. 

Liels kļūdu īpatsvars valūtas maiņas kursos 

4.21. Komisija ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas apsvērumu, ka kļūdu finansiālā ietekme valūtas 
maiņas kursa konvertēšanā nav būtiska. Tomēr Komisija turpina komunikācijas kampaņas, lai 
saņēmējiem izskaidrotu finansēšanas noteikumus, un pauž nožēlu par šādu kļūdu rašanos, neraugoties 
uz skaidriem norādījumiem. 

PĀRSKATS PAR REVIDĒJAMO VIENĪBU SNIEGTO PAREIZĪBAS INFORMĀCIJU 

4.22. Komisijas revīzijas stratēģija aptver visu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu. 
Galvenais mērķis ir aizsargāt ES finanšu intereses, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas. 
Komisija pārskata saņēmēju līmenī ieviesto iekšējās kontroles sistēmu un sniedz ieteikumus, ja tiek 
konstatētas nepilnības, lai nodrošinātu kļūdu novēršanu un atklāšanu saņēmēju līmenī. 

4.23. Komisija atsaucas uz savu atbildi uz 2018. gada pārskatu, kurā tā izskaidroja Eiropas Revīzijas 
palātas un Komisijas revīziju tvēruma atšķirības. 

4.25. Komisijas revīzijas darbs galvenokārt ir vērsts uz saņēmēju izmaksu deklarācijās konstatēto 
kļūdu atklāšanu un labošanu, vienlaikus cenšoties maksimāli palielināt revīzijas tvērumu.  

Komisijas revīzijas ziņojumu pamatā ir princips "ziņošana izņēmuma kārtā": tā vietā, lai sniegtu 
pilnīgu aprakstu par katru atsevišķu izmaksu posteni, jāziņo tikai par revīzijas konstatējumiem 
(kļūdām). 

Tādējādi principā revīzijas lietas atspoguļo un ietver tikai katras kļūdas materiālos pierādījumus 
(revīzijas darba dokumentus un apliecinošos dokumentus) kā juridisko pamatu turpmākām korekcijām 
vai atgūšanai. 

4.26. Komisija ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas konstatējumus. Attiecībā uz ārpakalpojumu 
revīzijām Komisija plāno turpināt un pastiprināt norādījumus, ko tā sniedz uzņēmumiem, ar 
kuriem noslēgti līgumi. 

4.27. Jāatzīmē, ka Komisijas veiktajām revīzijām ir plašs tvērums ierobežotā laikposmā. Komisija 
norāda, ka 13 no 20 revīzijām Eiropas Revīzijas palāta varēja paļauties uz Komisijas revīzijas 
dokumentiem salīdzinājumā ar 10 no 20 revīzijām 2018. gadā. 
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Kā norādījusi Eiropas Revīzijas palāta, dažiem no atlikušajiem septiņiem gadījumiem ir nebūtiska 
ietekme. 

4.29. Komisija ir ziņojusi par kļūdu īpatsvaru 2019. gada darbības pārskatā, ņemot vērā Eiropas 
Revīzijas palātas 2018. gada pārskatā iekļautos apsvērumus. 

Komisijas veiktās revīzijas aptver ievērojamu daļu no katra atsevišķa revidētā maksājuma, lai atklātu 
un izlabotu saņēmēju pieļautās kļūdas. Turklāt gadījumos, kad saņēmēju līmenī tiek konstatētas 
sistēmiskas kļūdas, Komisija revīzijas konstatējumus ekstrapolē uz nerevidētiem ES projektiem. 

Komisija uzskata, ka sākotnēji aprēķinātā kļūdu īpatsvara palielinājums par 0,34 % sedz risku, ka 
Eiropas Revīzijas palāta savā 2018. gada pārskatā ir konstatējusi iespējamu pārāk zemu novērtējumu. 

4.30. Komisija ņem vērā, ka Eiropas Revīzijas palāta atzinīgi vērtē šos tūlītējos korektīvos 
pasākumus un Komisijas nodomu turpināt šā jautājuma risināšanu. 

Komisija uzskata, ka tās kontroles revīzijas stratēģija ļauj noteikt kļūdu īpatsvara pamatotu un patiesu 
aplēsi pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. 

GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI 

4.31. Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas apsvērumu, ka pārbaudītie gada darbības 
pārskati sniedz objektīvu novērtējumu par attiecīgo ģenerāldirektorātu finanšu pārvaldību saistībā ar 
pakārtoto darījumu pareizību. 

4.32. Gada darbības pārskatos ir iekļautas atrunas saskaņā ar norādījumiem, kas izdoti korporatīvajā 
līmenī. 

4.33. Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Revīzijas palāta ir atzinusi Komisijas centienus, īstenojot 
Septītās pamatprogrammas sistēmisko kļūdu korekcijas, un to, ka ir pārsniegts 70 % mērķis. Tā 
vēlreiz uzsver ievērojamo resursu apjomu, kas vajadzīgs, lai izskatītu atlikušās 1904 lietas.  

Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” revīzijas stratēģiju mērķis ir 
atklāt un labot saņēmējiem nepamatoti izmaksātās summas. Sistēmisku kļūdu gadījumā korekcijas 
tiek attiecinātas arī uz nerevidētiem ES projektiem. Šajā sakarā 2019. gadā Komisija ir ievērojami 
palielinājusi Septītās pamatprogrammas korekciju īstenošanu. 

4.34. Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas atzinību par Komisijas centieniem un panākto 
progresu Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) ieteikumu īstenošanā. 

Komisija īsteno IRD ieteikumus parasti revīzijas ziņojumā sākotnēji noteiktajā termiņā.  

Ieteikumi, kas saistīti ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanas un izmantošanas 
revīziju, lielākajā daļā aspektu tika īstenoti 2019. gada beigās. Komisija slēdza šo ieteikumu 2020. 
gada jūnijā. 

Lai uzsvērtu gūto panākumu piemēru, 2020. gada jūnija beigās bija neizpildīti tikai 4 IRD ieteikumi, 
no kuriem neviens nebija nokavēts. 

Komisija turpina darbu pie IRD ieteikumu pilnīgas īstenošanas. 
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4.35. Komisija ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas apsvērumus, ka Pārvaldības un izpildes gada 
ziņojumā norādītais risks maksājuma laikā nepārsniedz Eiropas Revīzijas palātas aplēsto kļūdu 
līmeni. 

Komisija uzskata, ka risks, ka kļūdu īpatsvars, iespējams, tiks novērtēts par zemu, ir segts un ka 
Pārvaldības un izpildes gada ziņojumā norādītais kopējais risks maksājuma laikā un risks slēgšanas 
laikā ir ticams. 

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

4.36. Eiropas Revīzijas palātas aplēstais kļūdu īpatsvars, ko aprēķina reizi gadā, ir viens no ES 
izdevumu izpildes efektivitātes rādītājiem. Kā minēts iepriekš, Eiropas Revīzijas palātas paziņotais 
kļūdu īpatsvars 2019. gadā (4,0 %) atbilst iepriekšējos gados paziņotajiem kļūdu īpatsvariem 
(izņemot 2018. gadu). 

Vienlaikus Komisija īsteno daudzgadu ex post revīzijas kontroles stratēģiju attiecībā uz pētniecības 
izdevumiem. Uz šāda pamata tās dienesti aplēš atlikušo kļūdu īpatsvaru, kurā ņem vērā atgūtās 
summas, korekcijas un dienestu visu veikto kontroļu un revīziju ietekmi programmas īstenošanas 
periodā. 

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir ievērojami vienkāršāka nekā iepriekšējās pamatprogrammas, 
un to atzīst visbiežākie saņēmēji un Eiropas Revīzijas palāta. 

4.38. Komisija ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas apsvērumus, ka Pārvaldības un izpildes gada 
ziņojumā norādītais risks maksājuma laikā nepārsniedz Eiropas Revīzijas palātas aplēsto kļūdu 
līmeni. Skatīt Komisijas atbildi uz 4.35. punktu. 

4. ieteikums1 

Komisija pieņem ieteikumu. 

Komisija turpinās komunikācijas kampaņu par finansēšanas noteikumiem, tostarp attiecībā uz MVU 
un jaunpienācējiem. Turklāt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” korporatīvajā izlasē kopējais 
revīzijas dienests ir izveidojis uz risku balstītas izlases, kas īpaši paredzētas MVU un/vai 
jaunpienācējiem.  

Komisijas pašreizējās uz risku balstītās ex ante pārbaudes sniedz pamatotu pārliecību par operācijām. 

4. ieteikums2 

Komisija pieņem ieteikumu. 

Komunikācijas kampaņā, kas saistīta ar “Apvārsnis 2020”, Komisija īpašu uzmanību pievērsīs 
noteikumiem par personīgo izmaksu aprēķināšanu un deklarēšanu. 

4. ieteikums3 

Komisija pieņem ieteikumu. 

Komisijas priekšlikuma par nākamo pamatprogrammu mērķis ir vēl vairāk vienkāršot noteikumus par 
personāla izmaksām. Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijai jauno noteikumu kopumu, lai 
saņemtu tās atbalstu šajā sakarā. 

4. ieteikums4 
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Komisija pieņem ieteikumu. 

Pirmais ievilkums – Komisija ir apņēmusies pievērsties Eiropas Revīzijas palātas apsvērumiem 
attiecībā uz dokumentāciju, kas saistīta ar konstatējumiem, atlases konsekvenci un revīzijas procedūru 
kvalitāti. 

Otrais ievilkums – Komisija uztur ciešus sakarus ar ārējās revīzijas uzņēmumiem. Attiecībā uz 
revīzijas uzņēmumiem ir uzsāktas īpašas komunikācijas iniciatīvas. Attiecībā uz ārpakalpojumu 
revīzijām, ko atkārtoti veica Eiropas Revīzijas palāta, Komisija ir paziņojusi apsvērumus revīzijas 
uzņēmumiem. 

 

 

267



KOMISIJAS GALĪGĀS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 5. NODAĻA – EKONOMIKAS, SOCIĀLĀ UN 
TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA” 

IEVADS 

5.4. Trešais ievilkums. Kā daļu no savas divu posmu pieejas, kas ietver sistemātisku dokumentu 
pārbaudi un uz vietas veiktas riska revīzijas, Komisija katru gadu atjaunina savu riska 
novērtējumu, lai noteiktu, kurās revīzijas iestādēs un programmās tiks veiktas revīzijas uz vietas vai 
vēl plašāka dokumentu pārbaude. Šo revīziju galvenais mērķis ir gūt pamatotu pārliecību par to, ka 
vairs nav tādu nopietnu sistēmas trūkumu, kurus nebūtu atklājušas vai par kuriem nebūtu paziņojušas 
dalībvalstis, un ka paziņotie revīzijas atzinumi un atlikušo kļūdu īpatsvari ir ticami. Vajadzības 
gadījumā Komisija piemēro papildu finanšu korekcijas, lai samazinātu attiecīgo programmu 
atlikušo kļūdu īpatsvaru zem 2 %. 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

5.14. Komisija ņem vērā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) aplēsto kļūdu līmeni, kas ir zemāks nekā 
iepriekšējā gadā. Komisija veiks visu ERP konstatēto kļūdu pēcpārbaudi un pieprasīs papildu finanšu 
korekcijas, ja uzskatīs to par vajadzīgu. Tā kopā ar revīzijas iestādēm arī analizēs šo problēmu 
galvenos iemeslus un veidus, kā tās turpmāk var atrisināt. 

Komisija arī atsaucas uz kļūdu intervāliem — tostarp maksimālajiem riskiem (sliktākā gadījuma 
scenārijiem), kas norādīti Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) un 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) 2019. gada darbības 
pārskatos (GDP) —, kuru pamatā ir visu 420 programmu situāciju detalizēta analīze. Komisija 
uzskata, ka tās detalizētais novērtējums atspoguļo kļūdu īpatsvaru saprātīgu un taisnīgu aplēsi katrai 
programmai un kumulatīvi visām programmām. 

5.15. Komisija uzsver to, cik svarīgs ir revīzijas iestāžu kļūdu atklāšanas jomā veiktais darbs, kura 
rezultātā pirms 2017. un 2018. gada pārskatu iesniegšanas Komisijai tika piemērotas būtiskas finanšu 
korekcijas. Pateicoties revīzijas iestāžu rūpīgajam revīzijas darbam slēgšanas brīdī un līdz tam, tika 
piemērotas būtiskas finanšu korekcijas arī attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu.  

Revīzijas iestādes ziņoja, ka 95 programmām kopējais kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 %, tādējādi 
demonstrējot kļūdu atklāšanas spēju (neskarot citas programmas, kurās kļūdu īpatsvars nepārsniedza 
2 %). Komisija piekrīt, ka dažas kļūdas palika neatklātas vai arī tika neatbilstoši ņemtas vērā paziņoto 
kļūdu īpatsvara aprēķinā. Tā pastāvīgi sadarbojas ar attiecīgajām revīzijas iestādēm, lai uzlabotu to 
kļūdu atklāšanas spēju un izpratni par piemērojamiem noteikumiem (skatīt arī Komisijas atbildi uz 
5.40. punktu). 

5.16. Revīzijas iestādes 2019. gadā ziņoja par otrreizējiem pārkāpumiem, kurus tās konstatēja savā 
darbību revīzijā, ievērojot kopīgo tipoloģiju, kuru Komisija bija apstiprinājusi un par kuru tā bija 
vienojusies ar dalībvalstīm.  

Vairums revīzijas iestāžu un Komisijas konstatēto pārkāpumu attiecās uz tām pašām galvenajām 
kategorijām, kuras konstatēja ERP, proti, neattiecināmiem izdevumiem, publiskā iepirkuma 
problēmām, nepilnīgu revīzijas taku, kā parādīts 5.2. izcēlumā. Tas liecina, ka revīzijas iestādes 
pienācīgi atklāj dažādu veidu pārkāpumus, kas palielina kļūdu īpatsvaru, taču ne pilnīgi visos 
gadījumos. Tas var būt saistīts ar sarežģītiem projektiem un noteikumiem. 

Komisija veiks visu ERP norādīto kļūdu pēcpārbaudi un piemēros finanšu korekcijas, ja tas būs 
atbilstīgi un juridiski iespējams. Komisija norāda, ka dažos gadījumos kohēzijas finansētiem 
izdevumiem piemērotie valsts vai reģionālie noteikumi ir stingrāki par tiem, kuri valsts tiesību aktos 
paredzēti attiecībā uz līdzīgiem valsts finansētiem izdevumiem. Tāpēc šīs papildu prasības var 
uzskatīt par pārmērīgu reglamentēšanu un labprātīgu, bet nevajadzīgu administratīvo slogu un 
sarežģītību, ko piemēro kohēzijas finansētiem izdevumiem. 
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5.17. Komisija piekrīt, ka pārvaldības pārbaudes ir pirmās līnijas aizsardzība pret kļūdām un ka tām 
pirmām kārtām jābūt efektīvākām kļūdu atklāšanā un novēršanā.  

Komisija attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu sagatavoja dalībvalstīm atjauninātus 
norādījumus, kuru mērķis apvienojumā ar prasību izmantot vienkāršoto izmaksu iespējas ir vēl 
vairāk uzlabot pārvaldības pārbaužu kvalitāti. Taču tas ir atkarīgs no tā, vai ir pieejams personāls, kas 
varētu apstrādāt arvien lielākos deklarēto izdevumu apjomus, un vai attiecīgajās pārvaldēs ir 
nodrošināta vajadzīgā pieredzējušu darbinieku stabilitāte. 

Turklāt to revīzijas konstatējumu tipoloģijai, kurus gadu no gada revīzijas iestādes paziņoja 
vadošajām iestādēm, jāļauj tām iekļaut savos riska novērtējumos biežāk sastopamos kļūdu avotus un 
attiecīgi pielāgot savas pārvaldības pārbaužu pieejas un rīkus. Lai 2021.–2027. gada plānošanas 
periodā padarītu pārvaldības pārbaudes efektīvākas un mērķorientētākas, Komisija ir ierosinājusi 
likumdevējiem ieviest uz risku balstītas pārbaudes, lai labāk koncentrētu pieejamos administratīvos 
resursus uz īpašiem kļūdu avotiem.  

5.19. Komisijas kopējā atbilde uz 5.19. un 5.20. punktu 

Komisija piekrīt, ka darbības, kas ir fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pat ja daži finanšu 
darījumi nav pabeigti, nav pieņemamas saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 65. panta 
6. punktu. Vadošajai iestādei ir jānovērtē fiziskas pabeigšanas un pilnīgas īstenošanas koncepcijas 
attiecībā uz katru darbību atsevišķi un pamatojoties uz tās konkrētajām dotāciju lēmumā norādītajām 
līgumsaistībām. Kamēr darbība nav pilnībā pabeigta, to var atlasīt finansēšanai. 

Runājot par Itālijas projektiem, kas minēti 5.4. izcēlumā, Komisija turpinās uzraudzīt to, cik stingri 
iestādes īstenos partnerattiecību nolīgumos saskaņotos noteikumus, kas nodrošina pienācīgu revīzijas 
taku darbībām, kuras pirms atlases jau daļēji īstenotas. 

5.22. Komisijas kopējā atbilde uz 5.22., 5.23. un 5.24. punktu 

Komisija norāda, ka revīzijas iestādes demonstrēja labu atklāšanas spēju attiecībā uz kļūdām, kas 
saistītas ar publisko iepirkumu. 

Neskatoties uz šo uzlaboto spēju, lielais to publiskā iepirkuma kļūdu skaits, kas netika atklātas vadošo 
iestāžu un starpniekiestāžu līmenī, liecina, ka ir nepieciešama nepārtraukta rīcība, lai nodrošinātu 
labāku šādu problēmu atklāšanu jau pirmā līmeņa pārvaldības pārbaudēs. 

Publiskais iepirkums ir sarežģīta joma, un līgumslēdzējas iestādes var saskarties ar problēmām šo 
noteikumu piemērošanā. Lai efektīvāk koordinētu darbības, Komisija ir izstrādājusi Publiskā 
iepirkuma rīcības plānu, kas kopš 2014. gada ir vairākas reizes atjaunināts. Saskaņā ar šo rīcības 
plānu tika ierosināti jau vairāk nekā 40 pasākumi. Jauno pasākumu un jauno iniciatīvu mērķis ir 
palīdzēt pārvaldēm un ES līdzekļu saņēmējiem uzlabot publiskā iepirkuma praksi, nodrošināt 
atbilstību ES direktīvām, kā arī noteikt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un veicināt iepirkuma 
kā stratēģiska politikas instrumenta izmantošanu.  

Komisija 2019. gadā atjaunināja arī tās lēmumu, kurā paredzētas pamatnostādnes par standartizētu 
finanšu korekciju noteikšanu publiskā iepirkuma kļūdu gadījumā (Lēmums C(2019) 3452). Šo 
pamatnostādņu mērķis ir panākt dalībvalstīs vienveidīgu īstenošanas praksi un vienlīdzīgu 
attieksmi. 

Komisija pārraudzīs šos ERP konstatētos gadījumus, kas palika neatklāti, un vajadzības gadījumā 
piemēros finanšu korekcijas atbilstīgi tās pamatnostādnēm. 

5.26. Komisija norāda, ka pēdējo gadu laikā — kā liecina ar revīzijas iestādēm saskaņotā kopīgā 
kļūdu tipoloģija — ar valsts atbalstu saistītās kļūdas, ko atklājušas dalībvalstu iestādes un Komisija, 
paliek retākas. 
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Komisija ir izstrādājusi vienotu Valsts atbalsta rīcības plānu, izmantojot preventīvu un proaktīvu 
pieeju, lai samazinātu pārkāpumu risku un ar valsts atbalsta noteikumu piemērošanu saistīto kļūdu 
īpatsvaru, apzinot un izplatot labu praksi, īstenojot mācību programmu un nodrošinot attiecīgu 
valsts atbalsta informāciju ESI fondu ieinteresētajām personām. 

5.27. Portugāles iestādes grozīja attiecīgo valsts atbalsta likumu un apņēmās veikt visas vajadzīgās 
korekcijas atbilstīgi Komisijas pieprasījumam. 

Neattiecināmi izdevumi 

5.29. Attiecībā uz ERP atklātajām kļūdām Komisija veiks nepieciešamos turpmākos pasākumus un 
jebkuru darbību, ko tā uzskatīs par vajadzīgu. 

Kopš vienkāršoto izmaksu iespēju ieviešanas Komisija ir aktīvi strādājusi, lai pakāpeniski 
paplašinātu to izmantošanu, un tā uzskata, ka šie centieni jau ir snieguši pozitīvus rezultātus. Komisija 
2014.–2020. gada plānošanas periodā aktīvi veicināja vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu, jo, kā 
liecina iepriekšējā pieredze, šādas shēmas ir mazāk pakļautas kļūdām. Tā nākamajā plānošanas 
periodā pēc 2020. gada turpinās to darīt gan attiecībā uz Eiropas Sociālais fondu (ESF), gan Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), lai samazinātu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un 
vēl vairāk samazinātu kļūdu risku. 

Svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums 

5.30. Komisija veiks nepieciešamos turpmākos pasākumus un jebkuru darbību, ko tā uzskatīs par 
vajadzīgu.  
 
Turklāt Komisija atsaucas uz ERP 5.8. izcēlumā sniegtajiem skaidrojumiem. 

5.33. Komisija sekos līdzi attiecīgo programmu iestādēm. Saskaņā ar KNR attiecināmību galu galā 
novērtē slēgšanas laikā. Tāpēc programma joprojām var aizstāt neattiecināmus aizdevumus, un 
Komisijas dienesti programmas slēgšanas laikā novērtēs visu deklarēto aizdevumu attiecināmību. 

5.34. Komisijas kopējā atbilde uz 5.34. un 5.35. punktu 

Rīcības plānā, kas 2018. gada aprīlī nosūtīts ERP kā labojums 2017. gada pārskatā uzsvērtajiem 
konstatējumiem par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iniciatīvas gadījumu Spānijā, bija noteikti 
vairāki starpposma mērķi, kas 2023. gadā plānotajā darbības programmas slēgšanā nodrošinātu visa 
Spānijas MVU iniciatīvas portfeļa atbilstību, tostarp šādas darbības: 

• uzdot Eiropas Investīciju fonda (EIF) ārējam revidentam pārskatīt darījumu reprezentatīvu 
izlasi, 

• izstrādāt un ieviest papildu klasifikāciju attiecībā uz galvenajiem attiecināmības riska 
faktoriem, 

• padziļināti pārbaudīt MVU statusu saistībā ar katra jauna galasaņēmēja darījuma iekļaušanu, 
• pēc vajadzības veikt dokumentācijas uzraudzības pasākumus un pārskatīšanu, lai nodrošinātu 

portfeļa attiecināmību uz visiem finanšu starpniekiem. 

EIF ir arī paziņojis finanšu starpniekiem, ka tiem ir jāveic savu portfeļu pilnīga pārskatīšana līdz tās 
darbības programmas slēgšanai, par kuru tie saņem atbalstu no EIF. 

5.36. Komisijas kopējā atbilde uz 5.36.–5.39. punktu 

Saskaņā ar dalīto pārvaldību revīzijas iestādes dalībvalstīs pirmām kārtām veic revīzijas. Komisija 
konsekventi un plaši sadarbojas ar revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu konsekventu kontroles satvaru, 
vajadzības gadījumā uzlabotu pārliecības gūšanas darba kvalitāti un nodrošinātu vajadzīgo atklāšanas 
spēju un koriģētspēju. Komisija turpina sadarboties ar attiecīgajām revīzijas iestādēm, lai panāktu 
turpmākus to kontroles uzlabojumus, jo īpaši, lai pienācīgi atklātu tāda veida kļūdas, kas 
konstatētas ERP vai Komisijas atkārtotās revīzijās. Tomēr Komisija novērtē revīzijas iestāžu 
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uzticamību, pamatojoties ne tikai uz pārrēķinātiem kļūdu īpatsvariem, jo tie ne vienmēr norāda uz 
sistēmiskām nepilnībām revīzijas iestāžu darbā (skatīt arī Komisijas atbildi uz 5.51. punktu). 

5.40. Kļūdu kopīgā tipoloģija, kas saskaņota starp Komisijas dienestiem un revīzijas iestādēm un ko 
izmanto arī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) savā Pārkāpumu pārvaldības sistēmā (IMS), 
ļauj labāk analizēt visu dalībnieku kļūdu pamatcēloņus. Tā atbilst ERP un budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādes iepriekšējiem ieteikumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija pieprasa 
programmā iesaistītajām iestādēm rīkoties, lai novērstu biežākās kļūdas un mazinātu jebkuru 
turpmāko izdevumu risku, kā arī dialogā starp programmā iesaistītajām iestādēm vajadzības gadījumā 
uzlabot gan pārvaldības pārbaužu, gan revīziju atklāšanas spējas. 

Ja papildus konstatētie pārkāpumi norāda uz sistēmas nepilnībām, korektīviem pasākumiem 
jāietver metodoloģisko instrumentu uzlabošana, papildu personāla — tostarp ekspertu — piesaiste, 
mācību pasākumi jaunizstrādāto instrumentu jomā vai biežāko kļūdu pareizas interpretācijas jomā. 
Vadošo iestāžu un to starpniekiestāžu gadījumā tas var ietvert atlases procedūru vai pārvaldības 
pārbaužu kvalitātes uzlabošanu pārkāpumu noskaidrošanai. 

Runājot par attiecīgajām revīzijas iestādēm, korektīvie pasākumi attiecas galvenokārt uz to, lai 
uzlabotu to spēju konstatēt pārkāpumus, uzlabojot to izmantotos revīzijas kontrolsarakstus un 
metodoloģiju, skaidrojot piemērojamos tiesību aktus (jo īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu 
kļūdām), piesaistot papildu personālu un turpinot profesionālo apmācību. 

5.41. Komisijas kopējā atbilde uz 5.41. un 5.42. punktu 

Komisija REGIO un EMPL gada darbības pārskatos norādīja, ka 2017.–2018. grāmatvedības gadā 
darbības programmām, kas veido 88 % no deklarētajiem izdevumiem, bija spēkā statistiskās izlases 
izmantošanas nosacījumi. 

Komisija ir izstrādājusi rūpīgus un visaptverošus atlases norādījumus, lai sīkāk precizētu tiesisko 
regulējumu un panāktu revīzijas iestādēm saskaņotu, apstiprinātu un koordinētu atlases īstenošanas 
regulējumu. Komisija uzsver, ka atlases metodes paredz profesionāla vērtējuma izmantošanu 
dažādos procesa posmos, kas var būt par pamatu dažādiem novērtējumiem profesionālu revidentu 
vidū, tādējādi bez šīm sistemātiski uz sistēmu norādošajām nepilnībām. 

5.43. Komisijas kopējā atbilde uz 5.43., 5.44. un 5.45. punktu 

Komisija atzinīgi vērtē ERP norādītos uzlabojumus, kas izpaužas kā spēja noskaidrot vairāk 
jautājumus, neveicot apmeklējumus atbalsta saņēmēju līmenī. Ja iepriekšējā kontroles 
dokumentācija ir vieglāk pieejama ES revīzijām, tas padara revīzijas mazāk traucējošas un 
apgrūtinošas ES līdzekļu saņēmējiem. 

Kā norādīts tās atbildē uz ERP iepriekšējā gada pārskatu (6.46. un 6.47. punkts), Komisija 
nepārtraukti sadarbojas ar revīzijas iestādēm, lai stiprinātu to spēju novērst un labot kļūdas, labāk 
dokumentēt revīzijas darbu un tādējādi uzlabot pārliecības iegūšanas procesu. 

Šīs sadarbības pierādījums ir tie saskaņotie centieni, ko 2019. un 2020. gadā Komisija ir īstenojusi 
kopā ar revīzijas iestādēm, izmantojot ERP atbalstu un pieredzi, lai uzlabotu revīzijas dokumentēšanu 
un nodrošinātu revīzijas konstatējumu pareizu kvalitātes pārskatīšanu (skatīt 5.8. izcēlumu). Brošūra, 
kurā ietverts pārdomu dokumenta par revīzijas dokumentēšanu galīgais variants, tagad tiek 
nosūtīta visām revīzijas iestādēm. 

5.47. Komisija turpinās sadarboties ar attiecīgo revīzijas iestādi, lai atsevišķas kļūdas tiktu pareizi 
izskatītas un izteiktas skaitļos, tādējādi ļaujot pareizi aprēķināt kļūdu īpatsvaru. 

KOMISIJAS DARBS PĀRLIECĪBAS GŪŠANAI UN ATLIKUŠO KĻŪDU ĪPATSVARA 
PAZIŅOŠANA GADA DARBĪBAS PĀRSKATOS 
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Uz risku balstītās atbilstības revīzijās atklājās revīzijas iestāžu neatklāti pārkāpumi 

Kopīga Komisijas atbilde uz 5.49. un 5.50. punktu 

Pēc tam, kad ģenerāldirektorāti ir izanalizējuši iesniegtos apstiprinājumu kopumus, tie savos GDP 
izdara secinājumus par trim aspektiem, kas saistīti ar šiem kontroles pasākumiem: pārvaldības un 
kontroles sistēmu efektivitāti, pārskatu pieņemamību un pamatā esošo izdevumu likumību un 
pareizību. 

Lai katru gadu atjauninātu savu riska novērtējumu un izstrādātu revīzijas plānu, Komisija ņem vērā 
visu pieejamo informāciju, tostarp informāciju no revīzijas iestāžu, Komisijas un ERP revīzijām.  

Komisija arī uzsver, ka ERP provizoriskie revīziju rezultāti par 2017.–2018. gada kļūdu īpatsvaru 
kopā ar Komisijas dokumentārās analīzes un uz vietas veikta revīzijas darba rezultātiem veido daļu no 
vispārējā konteksta, salīdzinājumā ar kuru novērtē programmām ziņoto kļūdu īpatsvaru ticamību. 
Tāpēc visa šī informācija ir atspoguļota paziņotajā 5. galvenajā darbības rādītājā (5. GDR), kā arī abu 
ģenerāldirektorātu kopīgi izstrādātajā riska novērtējumā. 

5.51. Komisija uzskata, ka šajā punktā paziņotie revīzijas rezultāti norāda, ka tās riska novērtējums 
par revīzijas iestāžu darbu bija atbilstīgs. Komisija apstiprina savus revīzijas konstatējumus par 
revīzijas iestādēm pretrunu procedūrā un uzrauga galīgos rezultātus, lai noteiktu to papildu kļūdu 
pamatcēloņus, kuras tā konstatējusi, un lai uzlabotu attiecīgo revīzijas iestāžu atklāšanas spēju. Tāpēc 
dažos gadījumos pirms 2020. gada kontroles ziņojumiem tā izdeva atsevišķām revīzijas iestādēm 
preventīvas vēstules. Citos gadījumos atklātās papildu kļūdas ir precīzākas un, neraugoties uz 
iespējamu svarīgu ekstrapolētu ietekmi uz kļūdu īpatsvaru, nenorāda uz sistēmiskiem trūkumiem 
revīzijas iestādes līmenī. 

Papildus atbilstības revīzijām, lai atkārtoti veiktu revīzijas iestāžu darbu, Komisija veica arī 
15 gada kontroles ziņojumu pirmsrevīzijas un pēcrevīzijas, kas aptvēra deviņas dalībvalstis. Šīs 
revīzijas arī veicina revīzijas iestāžu darba pārskatīšanu un novērtēšanu, jo tās ļauj ne tikai noskaidrot 
jautājumus par gada kontroles ziņojumu (GKZ), bet arī atklāt kļūdas kļūdu kvantitatīvajā noteikšanā 
un prognozēšanā. 

Sakarā ar dokumentāro analīzi un uz vietas veiktajām revīzijas darbībām Komisija attiecīgajos 
REGIO un EMPL gada darbības pārskatos ziņoja, ka kopumā attiecībā uz sešpadsmit ERAF vai ESF 
revīzijas iestādēm vai to kontroles institūcijām tā uzskata, ka ir jānovērš nopietnas nepilnības. 

5.52. Ņemot vērā resursu ierobežojumus un citas regulatīvās saistības, Komisija var sākt lielāko daļu 
no savām ikgada riska revīzijām tikai no katra gada septembra. Saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem un atbilstīgi KNR prasībām kavējumi, kas paredzēti pretrunu procedūrai, vairumā 
gadījumu liedz saņemt galīgos revīzijas rezultātus līdz nākamajam GDP. Tāpēc Komisijas dienesti 
piemēro piesardzīgu pieeju attiecībā uz 5. GDR (t. i., paziņoto vidējo atlikušo risku) un to GDP 
iekļautajiem revīzijas atzinumiem, kā arī, izvērtējot attiecīgās programmas, ņem vērā to 
provizorisko konstatējumu maksimāli potenciālo ietekmi. 

Turklāt gada darbības pārskatos tiek paziņots arī “maksimālais īpatsvars” (sliktākā gadījuma 
scenārijs attiecībā uz GDR) (skatīt 5.59. punktu). Šādu programmu gadījumā ir nepieciešami 
papildu revīzijas pierādījumi, lai pārbaudītu, vai īstenosies paziņotā riska augšējais līmenis. 

Turklāt turpmākajos GDP gados KNR ļauj Komisijai veikt revīzijas vismaz trīs gadus pēc pārskatu 
iesniegšanas, lai saglabātu apliecinošos dokumentus revīzijas takai. 

Visos gadījumos, kad konstatēts, ka galīgais atlikušais kopējais kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 %, ir 
nepieciešamas un tiek piemērotas papildu finanšu korekcijas, bet informācija tiek atklāta turpmākajos 
GDP. 

272



5.54. Komisija savos 2018. gada darbības pārskatos ir jau atjauninājusi GDR saskaņā ar ERP 
2017. gada pārskata 4. ieteikumu. Šajā 5. GDR jau ir ietverta piesardzīga, konservatīva pieeja, ja 
revīzijas rezultāti nav galīgi, pretrunu procedūras laikā izmantojot maksimālo provizorisko kļūdu 
īpatsvaru. Turklāt sliktākā gadījuma scenārijs ir pārredzami publiskots GDP, lai aplūkotu papildu 
iespējamos riskus, kas vēl nav pilnībā apstiprināti ar revīzijas pierādījumiem (skatīt iepriekš 
Komisijas atbildi uz 5.52. punktu). 

5.55. Komisijas kopējā atbilde uz 5.55. un 5.56. punktu 

Ņemot vērā ERP iepriekšējos ieteikumus, Komisija tagad balsta 5. GDR, kas attiecas uz pareizību 
un kas paziņots 2019. gada darbības pārskatos attiecībā uz kohēzijas politiku, tikai uz 2017.–
2018. gada apstiprinātajiem kopējo atlikušo kļūdu īpatsvariem (vai dažos gadījumos, kad atlikušo 
kļūdu vēl nevar apstiprināt, — uz vispiesardzīgākajiem audita rezultātiem, kas pieejami GDP 
sagatavošanas brīdī). Turklāt Komisija ieviesa jēdzienu “maksimālais risks”. 

Komisija uzsver, ka GDR tika aprēķināts, izmantojot visām darbības programmām konservatīvu 
pieeju un izmantojot visus revīzijas pierādījumus, kas pieejami GDP pabeigšanas dienā. GDR 
maksimālais īpatsvars (sliktākā gadījuma scenārijs) attiecas tikai uz tām programmām, kurām citas 
iespējamās kļūdas varētu saglabāties revidēto izlašu daļās, kas nav sīkāk atkārtoti pārbaudītas, vai par 
kurām papildu revīzijas informācija (tostarp no ERP revīzijām) varētu kļūt pieejama pēc GDP 
pieņemšanas. 

Abi ģenerāldirektori pārredzami publisko visu atbilstošo informāciju par katru darba programmu 
savos attiecīgajos GDP (10.B pielikums), ņemot vērā visu Komisijas un ERP revīziju termiņus (tas 
notiek paralēli Komisijas galīgā novērtējuma sagatavošanai). Komisija uzskata, ka šāda informācijas 
publiskošana gada darbības pārskatos ir laba un rūpīga administratīvā prakse. 

5.58. Komisija ir izstrādājusi savu pārliecības iegūšanas sistēmu tā, lai ģenerāldirektori varētu gūt 
pārliecību par katru no 420 individuālajām darbības programmām, pildot savu pienākumu kā deleģētie 
kredītrīkotāji. Komisija uzskata, ka ir guvusi pamatotu pārliecību par pamatā esošo izdevumu 
likumību un pareizību, izņemot attiecībā uz programmām, kuru gadījumā Komisija paziņoja par 
vajadzību veikt iespējamas papildu finanšu korekcijas konkrētos GDP. 

Turklāt apkopotais GDR ir paziņots gada darbības pārskatos kā visu apstiprināto kļūdu īpatsvaru 
svērtais vidējais rādītājs. Komisija paziņoja arī šā GDR maksimālo līmeni (sliktākā gadījuma 
scenāriju), ņemot vērā to, ka visa informācija vēl nav saņemta, jo vēl aizvien tiek pārbaudīta. 
Visbeidzot, KNR valsts un ES dalībniekiem ir paredzēta iespēja veikt revīzijas vismaz trīs gadus 
pēc tā gada, kad tika iesniegti pārskati. Ir svarīgi, lai Komisija spētu pildīt pienākumus saistībā ar 
daudzgadu programmu ES budžeta īstenošanu. 

Komisijai savā uzraudzības funkcijā kā ES budžeta pārvaldniecei ir īpaša nozīme, un tā attiecīgi 
izstrādā savu pieeju ES līdzekļu kontroles jomā. Tas ir atspoguļots Komisijas paziņotajā maksājuma 
riskā. 

5.59. Komisijai savā uzraudzības funkcijā kā ES budžeta pārvaldniecei ir īpaša nozīme, un tā attiecīgi 
izstrādā savu pieeju ES līdzekļu kontroles jomā. Tas ir atspoguļots Komisijas paziņotajā maksājuma 
riskā. 

5.60. Komisijas kopējā atbilde uz 5.60., 5.61. un 5.62. punktu 

Komisija uzsver, ka abi ģenerāldirektorāti attiecīgajos 2019. gada darbības pārskatos ir 
formulējuši atrunas attiecībā uz atbilstīgiem maksājumiem minētajā gadā, ievērojot korporatīvās 
instrukcijas un būtiskuma kritērijus, kas definēti attiecīgo GDP 4. pielikumā, lai aizsargātu ES 
budžetu, ja tiek konstatēti riski. 
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Šādās atrunās tiek ņemta vērā visa informācija, kas pārskatīta to novērtēšanas laikā, proti, jaunākajā 
GKZ paziņotie kļūdu īpatsvari, kas pārskatīti novērtēšanas laikā, iepriekšējā gada apstiprinātie kļūdu 
īpatsvari, kas var norādīt uz sistēmas trūkumiem, kuri nav novērsti novērtēšanas laikā, un jaunākie 
pieejamie pārvaldības un kontroles sistēmu novērtējumi, tostarp konstatētie uzlabojumi vai, gluži 
pretēji, jaunas nepilnības. 

Neatkarīgi no gada, kurā nepilnības konstatē (vai nu pati dalībvalsts, vai Komisija), atrunas tiek 
saglabātas, līdz problēma ir atrisināta. 

Turklāt, ņemot vērā iepriekšējos grāmatvedības gadus, Komisija pilnīgi pārredzami gada darbības 
pārskatos paziņo finanšu korekcijas, kuras piemērotas vai uzsāktas/uzsākamas, pilnībā ievērojot 
piemērojamās pretrunu procedūras (skatīt attiecīgo REGIO un EMPL GDP 32. un 45. lpp.). 

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

5.63. Komisija ņem vērā ERP aplēsto kļūdu līmeni, kas ir zemāks nekā iepriekšējā gadā. 

Komisija veiks visu ERP konstatēto kļūdu pēcpārbaudi un pieprasīs papildu finanšu korekcijas, ja 
uzskatīs to par vajadzīgu. 

Komisija arī atsaucas uz kļūdu intervāliem — tostarp maksimālajiem riskiem (sliktākā gadījuma 
scenārijiem), kas norādīti REGIO ĢD un EMPL ĢD 2019. gada darbības pārskatos —, kuru pamatā 
ir visu 420 programmu situāciju detalizēta analīze (skatīt turpmāk Komisijas atbildi uz 5.65., 5.66. un 
5.67. punktu). 

5.64. Komisija uzskata, ka kopumā var paļauties uz revīzijas iestāžu darbu, izņemot dažus 
gadījumus, kas skaidri izklāstīti GDP, pamatojoties uz visu pieejamo revīziju informāciju. 

Komisija turpinās cieši sadarboties ar revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka tās turpina strādāt 
saskaņā ar standartiem. Tā kopā ar revīzijas iestādēm arī analizēs galvenos iemeslus problēmām, 
kuras atklātas ERP un Komisijas revīzijās, un veidus, kā šīs problēmas turpmāk var atrisināt. 

5.65. Komisijas kopējā atbilde uz 5.65., 5.66. un 5.67. punktu 

Komisija uzsver, ka pašreizējā pieeja, ko ERP ievēro attiecībā uz savu ticamības deklarāciju, ļauj 
labāk saskaņot revīzijas metodes visos līmeņos. 

Komisijai savā uzraudzības funkcijā kā ES budžeta pārvaldniecei ir īpaša nozīme, un tā attiecīgi 
izstrādā savu pieeju ES līdzekļu kontroles jomā. Tas ir atspoguļots Komisijas paziņotajā maksājuma 
riskā. 

Komisija gada darbības pārskatos paziņo ERAF, Kohēzijas fondam (KF) un ESF kļūdu īpatsvarus, 
kas kopumā kohēzijas politikas gadījumā ir robežās no 2,3 % līdz 3,3 % (skatīt 5.9. izcēlumu), proti, 
ERP aprēķinātā kļūdas intervāla robežās. GDP norādītie kļūdu īpatsvari ir apkopoti gada pārvaldības 
un snieguma ziņojumā (GPSZ). 

Komisija uzskata, ka tās detalizētais novērtējums atspoguļo kļūdu īpatsvaru saprātīgu un taisnīgu 
aplēsi katrai programmai un kumulatīvi visām programmām. Šī detalizētais katras programmas 
novērtējums, kurš atbilst riska profiliem un pārvaldības un kontroles sistēmām un kurā ņemts vērā 
arī ERP darbs, ļauj Komisijai secināt par konkrētu programmas datu kopas daļu, kas varētu būt 
visvairāk ietekmēta, un noteikt konkrētas jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi. 

Pašreizējā pārliecības iegūšanas modeļa mērķis ir panākt, lai katras programmas atlikušo kļūdu 
īpatsvars atšķirībā no vidējā īpatsvara nepārsniedz 2 %. Attiecībā uz programmām, kur notiekošā 
revīzijas darba dēļ kļūdu īpatsvaru nevarēja apstiprināt, Komisija izmanto savā rīcībā esošos 
juridiskos instrumentus, lai piemērotu nepieciešamās finanšu korekcijas, ja pabeigtajās revīzijās 
atlikušo kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 %. Komisija to paziņo turpmākajos GDP. 
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Komisija turpinās cieši sadarboties ar attiecīgo programmu vadošajām un revīzijas iestādēm, lai 
pārraudzītu apstiprinātos secinājumus un laika gaitā panāktu, ka visās programmās atlikušo kļūdu 
īpatsvars nepārsniedz 2 %. 

5.68. Tādu ieteikumu gadījumā, par kuriem ERP ziņoja, ka attiecībā uz tiem nekas nav darīts vai tie ir 
īstenoti dažos aspektos, Komisija atsaucas uz savu atbildi par 5.3. pielikumu. 

Komisijas atbilde par 5.3. pielikumu 

Attiecībā uz 2017. gada 2. ieteikumu Komisija norāda, ka tā ir ierosinājusi 2021.–2027. gadā padarīt 
PVN attiecināmu projektos, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 5 miljonus EUR. Tā ir alternatīva 
pieeja ERP ieteiktajai pieejai. 

Attiecībā uz 2017. gada 6. ieteikumu Komisija uzsver, ka tiesiskais regulējums dod iespēju 
vajadzības gadījumā revidēt programmas vismaz trīs gadus pēc pārskatu iesniegšanas. Komisija 
gada darbības pārskatos cenšas secināt par izdevumu pareizību nākamajā gadā pēc pārskatu 
pieņemšanas un pārredzamā veidā ziņo par visām attiecīgajām programmām GDP pielikumā, taču tas 
ne vienmēr ir iespējams. 

5.1. ieteikums. Projektu attiecināmības nosacījumi 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

KNR nav iekļauta “fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas darbības” definīcija, kas minēta 65. panta 
6. punktā. Komisija uzskata, ka, ņemot vērā darbību daudzveidību, programmā iesaistītajām iestādēm 
ir jānovērtē katras konkrētās darbības atbilstība 65. panta 6. punkta noteikumiem, pamatojoties uz tās 
individuālajiem rādītājiem un ņemot vērā tās īpatnības, tās darbības jomu, kas definēta līgumiskajos 
dotāciju lēmumos, un atbilstību valsts tiesību aktiem. To darot, programmā iesaistītajām iestādēm 
jānodrošina atbilstība KNR 65. panta 6. punktam. 

“Fiziski pabeigtu” un/vai “pilnībā īstenotu” darbību atlases risks dažādās dalībvalstīs un programmās 
atšķiras un ir jo īpaši saistīts ar vienu dalībvalsti, kur robeža starp valsts un ES shēmām tiek apzināti 
uzturēta nemanāma, lai vajadzības gadījumā ātri ļautu piesaistīt valsts investīcijas. Komisija 
jautājumos un atbildēs ir paskaidrojusi atšķirību starp “fiziski pabeigtām” darbībām un citām 
darbībām, kuras varētu uzskatīt par “pilnībā īstenotām”, jo īpaši ja nav fiziska objekta / investīcijas. 
Komisija piekrīt, ka, lai novērtu jebkuru risku, ir jāsniedz papildu skaidrojumi šai dalībvalstij, 
pamatojoties uz līdz šim gūto pieredzi. Turklāt šai dalībvalstij sniegtais skaidrojums tiks darīts 
pieejams arī citām attiecīgajām dalībvalstīm. 

5.2. ieteikums. Pasākumi ar mērķi uzlabot revīzijas iestāžu paziņoto atlikušo kļūdu īpatsvaru 
ticamību 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Komisija ir jau sniegusi gada darbības pārskatos (skatīt REGIO 2019. gada darbības pārskata 
26. lpp. un EMPL 2019. gada darbības pārskata 41. lpp.) vispārējo analīzi, salīdzinot revīzijas iestāžu 
un Komisijas revidentu konstatētos galvenos kļūdu veidus, un piemin revīzijas iestādes, kuras tiek 
uzskatītas par tādām, kas nenodrošina ticamus rezultātus, un ar to saistītos galvenos iemeslus. 

Turklāt diskusija par pastāvošo neatbilstību starp Komisijas konstatējumiem un revīzijas iestādes 
konstatējumiem kopš 2018. gada ir pastāvīgs ikgadējo koordinācijas sanāksmju punkts. 
Strukturētāka diskusija ar attiecīgajām revīzijas iestādēm, sākot no 2020. gada, ietvers to papildu 
kļūdu detalizētu analīzi, kas konstatētas ES revīzijās, un revīzijas iestāžu reģistrētās darbības, kas 
paredzētas, lai novērstu šo kļūdu neatklāšanu. 

2020. gada rudenī tiek arī plānots publicēt pētījumu par REGIO revīzijas konstatējumiem 2007.–
2013. gada un 2014.–2020. gada periodā. Tas ļaus īstenot vispārīgāku dialogu ar programmā 
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iesaistītajām iestādēm par to pārkāpumu veidiem, kas konstatēti Komisijas revīzijās un nav atklāti 
programmu pārvaldības pārbaudēs un revīzijās. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“6. NODAĻA. DABAS RESURSI” 
 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

6.8. Komisija ar gandarījumu atzīmē, ka Revīzijas palātas aplēstais kļūdu līmenis 
kategorijā “Dabas resursi” ir 1,9 %, tātad zem 2 % būtiskuma sliekšņa (kā norādīts 
6.1. pielikumā). Tas atbilst rezultātiem, kas izklāstīti AGRI ĢD, MARE ĢD, CLIMA ĢD un 
ENV ĢD 2019. gada darbības pārskatos par politikas jomām, uz kurām attiecas nodaļa 
“Dabas resursi”. 
 
6.11. Komisija ir ļoti apmierināta ar Revīzijas palātas konstatējumu, ka izdevumos ELGF 
tiešajiem maksājumiem, kas 2019. finanšu gadā veido 41,3 miljardus EUR, nav būtisku 
kļūdu. Komisija norāda, ka Revīzijas palātas konstatējums, ka tiešajos maksājumos kopumā 
nav būtisku kļūdu, atbilst kļūdu īpatsvaram tiešajos maksājumos, kas norādīts AGRI ĢD 
2019. gada darbības pārskatā (1,57 %). 

Tiešajos maksājumos kopumā kļūdu līmenis nebija būtisks 

Attiecībā uz virsrakstu pirms 6.13. punkta Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
novērtējumu, ka tiešajos maksājumos nav būtisku kļūdu (sk. arī atbildi uz 6.11. punktu). 
6.13. Komisija uzskata, ka pie saprātīga izmaksu līmeņa no nelielām kļūdām izvairīties nav 
iespējams, un norāda, ka Revīzijas palātas aplēstais kļūdu līmenis izdevumos par tiešajiem 
maksājumiem ir zem 2 % būtiskuma sliekšņa. 

6.15. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pozitīvo novērtējumu par IAKS un ZGIS 
lomu kļūdu līmeņa novēršanā un samazināšanā. 

6.21. Komisija atzinīgi vērtē pozitīvo tendenci lauku attīstības jomā: Revīzijas palāta 
konstatē aizvien mazāku kļūdu skaitu lauku attīstības jomā, kas atbilst AGRI DĢ 
konstatējumiem, kuri iekļauti ģenerāldirektorāta 2019. finanšu gada darbības pārskatā. 

GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI 

AGRI ĢD ziņojumi par KLP izdevumu pareizību 

6.29. Komisija norāda, ka sertifikācijas struktūru darbs ir ievērojami uzlabojies, jo 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tās ir sasniegušas pamatotus un būtiskus rezultātus, 
veicot revīziju par visu datu kopu izdevumu likumību un pareizību. Komisija atzinīgi vērtē 
Revīzijas palātas novērtējumu, ka sertifikācijas struktūru loma, sniedzot atzinumu par 
izdevumu pareizību, ir bijusi pozitīva. 

6.31. Lai aprēķinātu koriģēto kļūdu īpatsvaru 2019. gada darbības pārskatā, AGRI ĢD 
kā sākumpunktu izmantoja kontroles statistiku par katru maksājumu aģentūru (vai pasākumu 
tirgus pasākumiem, ABB 02). AGRI ĢD lielā mērā paļāvās uz sertifikācijas struktūru darba 
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rezultātiem, kā arī uz savām revīzijām, lai koriģētu to maksājumu aģentūru paziņoto kļūdu 
īpatsvaru, kurās tika konstatēti trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmās. 
 
Jāatzīmē, ka vairākos gadījumos, kad AGRI ĢD bija vienotas likmes korekcija, sertifikācijas 
struktūras konstatēja līdzīgas problēmas. Šādās situācijās sertifikācijas struktūru 
konstatējumus uzskata par būtiskiem, bet uz tiem attiecas vienotas likmes korekcija. 
 

6.32. Komisija atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas secinājumi saskan ar AGRI ĢD gada 
darbības pārskatā norādīto zemo kļūdu īpatsvaru. Komisija arī uzskata, ka risku ES 
budžetam pietiekami novērš koriģētspēja, kas sastāv no neto finanšu korekcijām un no 
atbalsta saņēmējiem atgūtajiem līdzekļiem. Saskaņā ar informāciju, kas sniegta 
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta 2019. gada darbības pārskatā, 
koriģētspēja sasniedza 1,77 % no attiecīgajiem KLP izdevumiem. Tāpēc tika lēsts, ka galīgā 
riskam pakļautā summa bija 0,12 % no attiecīgajiem KLP izdevumiem, daudz mazāka par 
būtisko līmeni. 

KLP krāpšanas apkarošanas politika un procedūras 

6.35. Komisija atzinīgi vērtē to, ka gandrīz visi maksājumi, ko Revīzijas palāta revidējusi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un lauku attīstības platībatkarīgajiem maksājumiem, 
attiecas uz lauksaimniekiem, kuri iesnieguši pareizus pieprasījumus vai pieļāvuši nelielas 
kļūdas.  

6.36. Komisija ņem vērā Revīzijas palātas novērtējumu, ka krāpšanas risks ir lielāks tajās 
jomās, kurās parasti piemēro uz atlīdzināšanu balstītu līdzfinansējumu, nevis tiešo 
maksājumu un lauku attīstības platībatkarīgo izdevumu jomā, kas veido lielāko daļu KLP 
izdevumu. 

6.37. Komisija norāda, ka attiecīgajām iestādēm, kas dalībvalstīs īsteno KLP, ir vistiešākās 
iespējas novērst, atklāt un labot pārkāpumus un krāpšanu (Regulas (EK) Nr. 1306/2013 
58. panta 1. punkts). 

6.39. Komisija ir ņēmusi vērā ieteikumus, kas izriet no Revīzijas palātas īpašā ziņojuma 
Nr. 1/2019, Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģijā, kas pieņemta 2019. gada aprīlī. 

6.40. Pirmais ievilkums. Komisija uzskata, ka krāpšanas riska analīze ir nepārtraukts 
process, kura pamatā ir OLAF izmeklēšanas ziņojumi, Komisijas pašas revīzijas darbs un 
cita informācija, kas saistīta ar iespējamiem krāpšanas gadījumiem. Kopš 2016. gada nav 
novērotas būtiskas izmaiņas krāpšanas modeļos attiecībā uz KLP līdzekļu izdevumu 
attiecināmību. 

Nesen publiskotie iespējamie krāpšanas gadījumi ir saistīti ar personām, kas, iespējams, 
nelikumīgi iegādājušās platības, par kurām tās šķietami regulāri un likumīgi pieprasa tiešo 
atbalstu saskaņā ar KLP noteikumiem. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret šādām darbībām ir 
atkarīgi no tiesiskuma izpratnes attiecīgajās dalībvalstīs. 
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Otrais ievilkums. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 907/2014 I pielikumā noteiktajiem 
akreditācijas kritērijiem KLP maksājumu aģentūras nodrošina, ka ir ieviestas atbilstošas 
procedūras krāpšanas un pārkāpumu novēršanai un atklāšanai. Sertifikācijas struktūras 
katru gadu novērtē maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas kritērijiem, tostarp 
pasākumus, kas ieviesti krāpšanas novēršanai un atklāšanai.  

Komisija uzrauga maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas kritērijiem, novērtējot 
sertifikācijas struktūru sagatavotos ikgadējos sertifikācijas ziņojumus un maksājumu aģentūru 
vadītāju sagatavotās pārvaldības deklarācijas. Ja tiek konstatēta iespējama neatbilstība 
akreditācijas kritērijiem, Komisija sāk atbilstības pārbaudes, lai aizsargātu ES budžetu. 

Turklāt sertifikācijas struktūras un Komisija, veicot revīzijas, novērtē dalībvalstu pārvaldības 
un kontroles sistēmas, kurām jābūt ieviestām, lai novērstu krāpšanu. 

OLAF uzdevums nav novērtēt dalībvalstu pasākumus, kuru mērķis ir novērst un apkarot 
krāpšanu saistībā ar KLP izdevumiem, lai gan dažas iniciatīvas šajā jomā var tikt īstenotas 
pašreizējo vai turpmāko stratēģiskās analīzes projektu ietvaros. 

Trešais ievilkums. Dalībvalstu iestādēm bez maksas tiek piedāvāts Arachne rīks, taču tā 
lietošana nav obligāta. Komisija ir mudinājusi un turpinās mudināt dalībvalstis izmantot 
Arachne rīku iespējamo risku apzināšanai, tostarp sniedzot prezentācijas un nodrošinot 
apmācību dalībvalstīs. Kā pareizi norādījusi Revīzijas palāta, šis instruments 2019. gadā bija 
izmēģinājuma projekts, līdz ar to nebija sagaidāms, ka visas dalībvalstis tajā piedalīsies jau 
pašā sākumā. 

6.41. Komisijas priekšlikumos par KLP pēc 2020. gada jau ir noteikts, ka dalībvalstīm ir 
jāuzlabo ienākumu atbalsta sadale. Tas ietver prasību par ienākumu atbalsta novirzīšanu 
īsteniem lauksaimniekiem, t. i., personām, kas aktīvi nodarbojas ar lauksaimniecību, lai 
nopelnītu iztiku. 

Jēdzienu “īstens lauksaimnieks”, “atbalsttiesīgs hektārs”, “lauksaimnieciskā darbība” un 
“zeme lauksaimnieka rīcībā” precīzas definīcijas noteiks dalībvalstis, ņemot vērā faktiskās 
vajadzības un vietējās īpatnības saistībā ar īstenošanu, kā arī attiecīgo ES judikatūru. 

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

6.42. Komisija atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa maksājumu par dabas resursiem tika 
uzskatīti par tādiem, kuros nav būtisku kļūdu. Komisija pozitīvi vērtē arī to, ka 
vispārējais kļūdu īpatsvars nodaļā, kā norādīts 6.1. pielikumā, ir zemāks par būtiskuma līmeni 
(1,9 %). Komisija arī norāda, ka konstatējums par būtisku kļūdu līmeni attiecībā uz lauku 
attīstības un tirgus pasākumiem atbilst AGRI ĢD gada darbības pārskata secinājumiem 
(sk. arī 6.32. punktu par AGRI ĢD aplēsto risku maksājumu laikā). 

Ieteikumi 

6.43. Komisija uzskata, ka visi ieteikumi ir pilnībā īstenoti. Ieteikums sniegt norādījumus 
un izplatīt paraugpraksi ir pilnībā īstenots (piemēram, dalībvalstīm ir pieejams Arachne rīks). 

1. ieteikums  

279



LV   LV 
 

 

Komisija pieņem ieteikumu.  

Komisija uzskata, ka krāpšanas riska analīze ir nepārtraukts process, kura pamatā ir 
OLAF izmeklēšanas ziņojumi, Komisijas pašas revīzijas darbs un cita informācija, kas 
saistīta ar iespējamiem krāpšanas gadījumiem. Kopš 2016. gada nav novērotas būtiskas 
izmaiņas krāpšanas modeļos attiecībā uz KLP līdzekļu izdevumu attiecināmību.  

Nesen publiskotie iespējamie krāpšanas gadījumi ir saistīti ar personām, kas, iespējams, 
nelikumīgi iegādājušās platības, par kurām tās šķietami regulāri un likumīgi pieprasa tiešo 
atbalstu saskaņā ar KLP noteikumiem. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret šādām darbībām ir 
atkarīgi no tiesiskuma izpratnes attiecīgajās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz dalībvalstu krāpšanas novēršanas pasākumu analīzes veikšanu Komisija norāda 
uz Komisijas stratēģijai krāpšanas apkarošanai pievienotā Rīcības plāna 37.–42. darbību 
(COM(2019)196 final). 

Sertifikācijas struktūras katru gadu novērtē maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas 
kritērijiem, tostarp pasākumus, kas ieviesti krāpšanas novēršanai un atklāšanai. Komisija 
uzrauga maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas kritērijiem, novērtējot sertifikācijas 
struktūru sagatavotos ikgadējos sertifikācijas ziņojumus un maksājumu aģentūru vadītāju 
sagatavotās pārvaldības deklarācijas. Ja tiek konstatēta iespējama neatbilstība akreditācijas 
kritērijiem, Komisija sāk atbilstības pārbaudes, lai aizsargātu ES budžetu. 

Komisija pastāvīgi mudina dalībvalstis izmantot Arachne rīku iespējamo risku apzināšanai, 
tostarp sniedzot prezentācijas un nodrošinot apmācību dalībvalstīs. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA PĀRSKATU 

7. NODAĻA “DROŠĪBA UN PILSONĪBA” 

 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

7.3. izcēlums. Deklarētas pārāk lielas algu izmaksas 

Komisija veiks vajadzīgos pasākumus. 

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU ELEMENTU PĀRBAUDE 

7.10. Komisijas izpratnē 7.10. punkta teksts attiecas uz Eiropas Revīzijas palātas konstatētajām 
nepilnībām. Arī Komisija, novērtējot 2018. gada kontroles ziņojumus, ir konstatējusi lielāko daļu 
7.4. izcēlumā Eiropas Revīzijas palātas norādīto problēmu un vērsusi attiecīgo valstu iestāžu 
uzmanību uz šīm problēmām nolūkā izvairīties no līdzīgām problēmām nākamajos gados. 

Skatīt arī atbildi uz 7.4. izcēlumu. 

7.1. izcēlums. Nepilnības gada kontroles ziņojumos 

Attiecībā uz nepareizi aprēķinātajiem un izklāstītajiem kopējiem un/vai atlikušo kļūdu īpatsvariem 
Komisija norāda, ka neprecizitātes šajā gadā, proti, pirmajā gadā, kad revīzijas iestādēm bija 
jāiesniedz šī informācija, bija samērā nelielas. Tā kā atlikušo kļūdu īpatsvars Vācijā un Itālijā bija 
krietni zem būtiskuma sliekšņa, konstatētās kļūdas neietekmēja un/vai nemazināja revīzijas iestāžu 
atzinuma par pārskatiem atbilstību. 

Komisija informēja attiecīgās revīzijas iestādes, lai tās varētu veikt atbilstošas darbības ar mērķi 
izvairīties no līdzīgām problēmām turpmākajās pārbaudēs. 
 
7.11. Komisija norāda, ka 7.5. izcēlumā Eiropas Revīzijas palātas norādītā ietekme ir potenciāla un ka 
nepilnības attiecas tikai uz konkrētām dažu projektu pārbaudēm un, kā Revīzijas palāta norādījusi 
7.10. punktā, nelika apšaubīt revīzijas iestāžu secinājumu/atzinumu. 
 
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

7.1. ieteikums. Revīzijas tvērums 

Komisija piekrīt 7.1. ieteikumam un sniegs revīzijas iestādēm norādījumus par apakšizlasi un arī par 
to, kā aprēķināt revīzijas tvērumu, ja tiek izmantotas apakšizlases. 

7.2. ieteikums. Izlases veidošana 

Komisija piekrīt 7.2. ieteikumam un arī turpmāk, tāpat kā iepriekšējos gados, valstu revīzijas iestādēm 
sniegs norādījumus par izlases veidošanu un atsauksmes. 

7.3. ieteikums. Revīzijas taka 

Komisija piekrīt 7.3. ieteikumam un arī turpmāk revīzijas iestādēm sniegs norādījumus, jo īpaši par 
revīzijas darba dokumentēšanu. 
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KOMISIJAS GALĪGĀS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“IEGULDĪJUMS 2019. GADA PĀRSKATĀ – 8. NODAĻA – GLOBĀLĀ EIROPA” 

 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

8.6. Attiecībā uz vienu no minētajiem 11 darījumiem Komisija uzskata, ka piemērojamie noteikumi 
netika pārkāpti un tāpēc nebija skaitļos izsakāmu kļūdu. 

8.3. izcēlums – Nav laika uzskaites sistēmas 

FPI 

Lai stiprinātu FPI Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionālās grupas (RG) iekšējās kontroles 
sistēmu, tiek veikti turpmāki pasākumi, tostarp šādi: i) pilnā apmērā uzsākta attiecīgā līguma revīzija, 
ii) palielināts dokumentu pārbaužu skaits, kuras veic RG, iii) palielināts uz vietas veicamo 
apmeklējumu skaits finanšu jomā un iv) veiktas agrīnas ex post kontroles. 
 
Reģionālā grupa arī veiks šādus pasākumus operatīvajā līmenī: i) rīkos sanāksmes un informatīvas 
sesijas ar īstenošanas partneriem, ii) līgumu parakstīšanas brīdī nosūtīs īstenošanas partneriem 
attiecīgo informāciju par ES līdzekļu pārvaldību, iii) nodrošinās to, ka aprakstošajos ziņojumos un 
novērošanas misijās ietvertā informācija atbilst finanšu pārskatos norādītajām izmaksām, un 
iv) uzlabos savu trešo personu veiktas pārraudzības sistēmu. 
 

8.4. izcēlums – Projektam pieprasīti neattiecināmi PVN maksājumi 

DEVCO ĢD 

Visas PVN izmaksas, kas ir saistītas ar šo nolīgumu, tiks atlīdzinātas Komisijai. 

GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI 

NEAR ĢD 2019. gada RER izpēte 

8.5. izcēlums 

Katrā no trim posmiem NEAR ĢD sniedz RER līgumslēdzējam datus par slēgto līgumu kopu. 
Līgumslēdzējs veic kopas pārbaudes, tostarp tas pārskata sarakstu, lai apzinātu darījumus, kas saistīti 
ar “veciem” līgumiem. Līgumus uzskata par veciem tad, ja pēdējos astoņos gados nav veiktas nekādas 
darbības un/vai piecos gados pirms līguma slēgšanas nav veiktas nekādas operatīvās vai kontroles 
darbības. Šajos gadījumos līgumu izslēdz no datu kopas pirms izlases izveides. 

Dažkārt “vecos” līgumus var apzināt tikai pēc tam, kad tie ir iekļauti izlasē un ir darīta pieejama visa 
dokumentācija. Šādos gadījumos attiecīgais darījums tiek aizstāts RER izlasē. 

2019. gada RER pārbaudē robežtermiņš, kura pamatā ir astoņi gadi, kuros nav veiktas nekādas 
darbības, būtu bijis šāds: 2010. gada 31. decembris (1. posms), 2011. gada 30. aprīlis (2. posms) un 
2011. gada 31. augusts (3. posms). 

8.14. Komisija nekad nav uzskatījusi, ka RER izpēte būtu ticamības apliecināšanas uzdevums vai 
revīzija. Tai ir konkrēts mērķis, un tās pamatā ir atsevišķa iekšējās kontroles sistēma. 
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RER izpēte ir svarīgs elements, lai ģenerāldirektors varētu sniegt ticamības apliecinājumu, taču tas 
nav vienīgais avots pārliecības iegūšanai par NEAR ĢD iekšējās kontroles sistēmu tās kopumā. 
Tās pamatā ir daudzas darījumu (kopsummā 365 darījumi) pārbaudes. 

Komisija uzskata, ka paziņotais atlikušo kļūdu īpatsvars 2019. gadā bija pareizs. 

RER metodoloģija ietver publiskā iepirkuma pārbaudes, kuru ietvaros cita starpā tiek pārbaudīta 
kandidātu noraidīšana, atbilstība atlases un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem gan 
pirmajā, gan otrajā iepirkumu līmenī, kā arī tiešā līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana. 

Attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ES Finanšu regulā ir noteikta sistēma dotāciju 
piešķiršanai pēc šādiem uzaicinājumiem. Spēkā esošie noteikumi sniedz līgumslēdzējām iestādēm un 
kredītrīkotājiem ievērojamu rīcības brīvību elastīgi pārvaldīt šo procesu. 

Pieredze liecina, ka uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus ietvertās kļūdas parasti nav skaitļos 
izsakāmas. 

Ja tiktu ziņots par šādām skaitļos neizsakāmām kļūdām, tad, pamatojoties uz RER metodoloģiju, šīs 
kļūdas nesniegtu nekādu pievienoto vērtību izpētes vispārējam mērķim, proti, atlikušo kļūdu īpatsvara 
noteikšanai. 

8.15. Kopējā datu kopā iekļautais dotāciju darījumu skaits jau ir palielināts – tādējādi tiek reaģēts uz 
ieteikumu, ko Revīzijas palāta sniedza savā 2017. gada pārskatā. 

Dotāciju papildu izlases mērķis ir sniegt Komisijai apstiprinošu informāciju, kas papildina galvenajā 
izlasē sniegto informāciju, kura attiecas uz dotācijām. Tas dod iespēju vadībai lemt par to, vai 
attiecībā uz dotācijām ir vajadzīga atruna. Papildu izlase ar 96 atlases intervāliem (kas veido vienu 
trešdaļu no RER izpētes visas datu kopas) atbilst minētajai prasībai. Augstākam ticamības līmenim 
būtu vajadzīga daudz lielāka izlase (+88 darījumi, lai sasniegtu 95 % ticamības līmeni). Tas nesniegtu 
būtisku ieguldījumu attiecībā uz pamatmērķi, kuru sasniedz, veidojot dotāciju papildu izlasi. 
Pašreizējā pieeja atbilst galvenajām prioritātēm, proti, kontroļu ticamības un izmaksu efektivitātes 
veidošanai. 

8.16. Kā norādīja Revīzijas palāta, NEAR ĢD 2019. gada RER izpētē aplēses nav iekļautas. 
2018. gada izpētē bija divas aplēses (no vairāk nekā 400 darījumiem). 

Aplēses jau deviņus gadus ir bijušas daļa no RER metodoloģijas. Riska prēmija tika ieviesta 
2017. gadā, lai iegūtu objektīvu pamatu kļūdu aplēšanai; tādējādi netiek pieļauta manipulācija no 
līgumslēdzēja vai Komisijas puses. 

Ļoti nedaudzajos gadījumos, kad aplēses ir vajadzīgas, līgumslēdzējs izmanto RER rokasgrāmatu. 
Aplēses var veikt tikai tad, ja loģistikas vai juridiska iemesla dēļ nav pieejami dokumenti. Visos 
pārējos gadījumos tiek norādīta skaitļos izsakāma kļūda. 

Gadījumos, kad aplēses veikšanai ir loģistikas vai juridisks iemesls, tiek piemērota riska prēmijas 
pieeja, proti, esošajam kļūdu īpatsvaram pieskaita 5 % riska prēmiju attiecībā uz darījumiem. Ja šīs 
riska prēmijas nebūtu, kļūdu uzskatītu par skaitļos neizsakāmu. 

8.17. Komisija uzskata, ka nav notikusi pārlieka paļaušanās uz citu paveikto revīzijas darbu. 
Lēmumi par pilnīgu un daļēju paļaušanos tiek pieņemti pamatotos gadījumos, un iepriekšējā kontroles 
darba (kas pabeigts atbilstīgi piemērojamajiem profesionālajiem standartiem, tostarp – attiecīgajā 
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gadījumā – atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem) atkārtošana būtu pārmērīga un 
nesamērīga attiecībā pret RER izpētes kontroles mērķi. 

Komisija norāda, ka 2019. gadā samazinājās pilnīga paļaušanās. 

Pilnīgas paļaušanās piemērošana atsevišķam darījumam nozīmē to, ka nav nepieciešama darījuma 
padziļināta pārbaude. Tomēr visas pārējās procedūras joprojām ir piemērojamas. 
 
Lai izlemtu, vai pilnībā vai daļēji paļauties uz iepriekšējo kontroles darbu, līgumslēdzējs veic 
konkrētas pārbaudes. Šīs pārbaudes ir paredzētas tādu kļūdu apzināšanai, kas netika atklātas 
iepriekšējā kontroles darbā, uz kuru pilnībā jāpaļaujas, un ar šīm pārbaudēm tiek apzinātas šādas 
kļūdas. 
 
Daļējas paļaušanās gadījumā veiktie testi ir plašāki un ietver padziļinātu pārbaudi. Daļēja paļaušanās 
un pilnīga paļaušanās nav viens un tas pats. Komisija uzskata, ka būtu jāizvairās no pārliekas 
paļaušanās uz citu revidentu paveikto darbu un ka 2019. gada RER izpētes gadījumā šāda pārlieka 
paļaušanās nav notikusi. 
Ja citu revidentu paveiktais kontroles darbs netiek izmantots (gadījumos, kad tas tika uzskatīts par 
pareizu), tad saņēmējs tiktu pakļauts divām viena un tā paša darījuma revīzijām/pārbaudēm. 
 
NEAR ĢD gada darbības pārskats 
 
8.21. Teikums, kas bija pienācīgi iekļauts 2018. gada darbības pārskatā, nav iekļauts 2019. gada 
darbības pārskatā: “RER izpēte nav revīzija, kuras ietvaros tiek sniegts revīzijas atzinums. Tomēr 
ģenerāldirektorāts izdara savus secinājumus no revidenta ziņojuma par konstatētajiem faktiem. 
Revidenti izmanto profesionālas prasmes, pamatojoties uz konkrētām, saskaņotām procedūrām un 
balstoties uz IFAC starptautiskajiem standartiem par saistītajiem pakalpojumiem (ISRS 4400)”. Šis 
teikums tiks iekļauts turpmākajos gada darbības pārskatos. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

8.1. ieteikums 

Komisija pieņem šo ieteikumu. 

8.2. ieteikums 

Komisija nepieņem šo ieteikumu. 

Dotāciju papildu izlases mērķis ir sniegt Komisijai apstiprinošu informāciju, kas papildina (un 
uzlabo) galvenajā izlasē sniegto informāciju, kura attiecas uz dotācijām. 

Augstākam ticamības līmenim būtu vajadzīga daudz lielāka izlase, kas attiecīgi palielinātu izmaksas, 
taču nesniegtu būtisku ieguldījumu galvenajā mērķī, proti, izveidot dotāciju papildu izlasi. Ar šo 
pieeju tiek arī ievērots kontroļu izmaksu efektivitātes princips. 

8.3. ieteikums 

Komisija pieņem ieteikumu. 

Komisija pastāvīgi uzlabo pārbaudes un iekļauj savos ikgadējos rīcības plānos jaunas darbības, lai 
novērstu atkārtotas kļūdas, kas ir būtiskas Komisijas darbībai. 
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EIROPAS PARLAMENTA ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

9. NODAĻA: ADMINISTRĀCIJA — DFS 5. KATEGORIJA 

 

2. pielikums 
 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

9.8. Parlaments pieņem zināšanai šo apsvērumu, kā arī ir pārskatījis un izskatījis atsevišķus 

gadījumus, ņemot vērā Revīzijas palātas konstatējumus — vienā gadījumā tas pārkvalificēja 

izdevumus kā neatmaksājamus, vienā darījumā Parlaments nolēma neatcelt savu nostāju, 

savukārt otrs darījums tika sīkāk izmeklēts, un Parlaments to pieņēma, pamatojoties uz 

papildu paskaidrojumiem un pierādījumiem, kas saņemti no attiecīgās Eiropas politiskās 

partijas. Tomēr Parlaments uzsver, ka administrācija ir atbildīgais dienests, kas apstiprina 

dotācijas izmaksu Eiropas politiskajām partijām, bet tā nav atbildīga par to būtiskajiem 

izdevumiem — piemērojamie noteikumi paredz netiešas pārvaldības metodi, kuras pamatā ir 

iemaksu piešķiršana Eiropas politiskajām partijām. Līdzekļu saņēmēji paši ir atbildīgi par 

darījumu likumību un pareizību. Parlaments sniedz norādījumus un izlases veidā veic ex post 

pārbaudes. Daļa no ex post pārbaudes darba tiek uzticēta pilnvarotam ārējam revidentam. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

Ieteikumi 

9.21. Parlaments uzsver, ka politiskajām grupām tika sniegtas visaptverošas norādes un 

apmācība, bet ieteikums tika atkārtoti iekļauts, jo Eiropas politiskajā partijā bija līdzīgi 

gadījumi. Šajā sakarībā Parlaments arī norāda, ka ir veikti un tiek turpināti papildu centieni, lai 

sniegtu Eiropas politiskajām partijām visaptverošu informāciju un norādījumus par 

jautājumiem, attiecībā uz kuriem ir konstatētas problēmas. Lai gan politiskās grupas ir daļa no 

ES iestādes, Eiropas politiskās partijas ir neatkarīgas organizācijas ar Eiropas statusu, bet uz 

tām daļēji attiecas valstu noteikumi par bezpeļņas organizācijām. Tādēļ ir pieņemti mērķtiecīgi 

pasākumi, lai šo organizāciju tēriņu praksi uzlabotu. Norādījumi par piešķirto finansējumu, 

tostarp finansējuma īstenošanas paraugprakse, tiek regulāri atjaunināti un sniegti 

saņēmējiem. Specifiski jautājumi, piemēram, iepirkums, tiek apskatīti arī atsevišķos īsos 

norādījumos un sanāksmēs, kas tiek organizētas ar visiem saņēmējiem. 
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EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATBILDES UZ EIROPAS 
REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA PĀRSKATU 

9. NODAĻA: ADMINISTRĀCIJA — DFS 5. KATEGORIJA 

 

PIELIKUMS 
 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

Atbilde uz apsvērumiem saistībā ar 9.11. un 9.12. punktu: 
“Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja piekrīt Revīzijas palātas apsvērumiem.” 
 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

Atbilde uz ieteikumu attiecībā uz 9.1. punktu: 
“Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ņem vērā Revīzijas palātas ieteikumu. 2019. gadā, 
novērtējot atbilstību iekšējās kontroles standartiem, tika uzsvērta nepieciešamība īstenot politiku, kas 
attiektos uz sensitīvām funkcijām, un izveidot riska pārvaldības procesu. 
 
Ir paredzēti šādi pasākumi: 
 

− sensitīvu funkciju definēšana; 
− risku kvalificēšana, pamatojoties uz standartizētu rādītāju izmantošanu (“sarkanie 

karodziņi”); 
− risku kvantificēšana, pamatojoties uz sarkano karodziņu kopējo skaitu saistībā ar kādu 

funkciju; 
− risku mazināšana (tostarp šim nolūkam nepieciešamās kontroles noteikšana). 

 
Sagatavošanas darbības (t. i., metodoloģijas un definēšanas procesa izstrāde) tika uzsāktas 2020. gada 
pirmajā pusgadā, un jaunajai politikai būtu jāsāk darboties līdz 2021. gadam.” 
 

________________ 
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2019. finanšu gada pārskats par 
darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un 

11. Eiropas Attīstības fonda 
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Ievads 
01 Šajā gada pārskatā izklāstīti mūsu konstatējumi par 8., 9., 10. un 11. Eiropas 
Attīstības fondu (EAF). Apskats par šīs jomas darbībām un izdevumiem 2019. gadā ir 
sniegts 1. izcēlumā. 

1. izcēlums 

Eiropas attīstības fondi – 2019. gada finanšu apskats 

 

9. EAF 10. EAF 11. EAF
KOPĀ 14 456 3 377
Administrācija - 6 166
Budžeta atbalsts - 2 668
Projekti 14 448 2 544
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(miljoni EUR)EAF maksājumi – budžeta pozīcija un veids (miljoni EUR)
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(*) Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sk. 11. punktu ERP 2019. gada pārskata par 
budžeta izpildi 1.1. pielikumā). 

Avots: 8., 9., 10. un 11. EAF 2019. gada konsolidētie pārskati. 

Eiropas attīstības fondu īss apraksts 

02 Eiropas attīstības fondi, kurus izveidoja 1959. gadā, ir galvenais instruments, ar 
kuru Eiropas Savienība (ES) sniedz attīstības sadarbības palīdzību Āfrikas, Karību jūras 
reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT). 
Patlaban ES attiecības ar ĀKK valstīm un AZT reglamentē partnerības nolīgums, kas uz 
20 gadiem 2000. gada 23. jūnijā tika noslēgts Kotonū (Kotonū nolīgums). Tā galvenais 
mērķis ir mazināt un visbeidzot likvidēt nabadzību. 

03 Eiropas attīstības fondu īpašās iezīmes minētas turpmāk. 

a) Dalībvalstu iemaksas balstās uz kvotām jeb “iemaksu skalu”, ko noteikušas 
dalībvalstu valdības Eiropas Savienības Padomē. 

b) Tos pārvalda Komisija ārpus ES vispārējā budžeta un Eiropas Investīciju banka 
(EIB). 

Starpposma/g…Starpposma/galīgie maksājumi 1 197

Priekšfinansējuma maksājumi ⁽*⁾ 2 050

Trasta fondu iemaksas
600

Priekšfinansējuma dzēšana ⁽*⁾ 2 000

Trasta fondu 
izmaksas 185

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Revīzijas datu
kopa
3 382

Maksājumi
3 847

(miljoni EUR)
EAF maksājumi un revidētā datu kopa
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c) Tā kā Eiropas attīstības fondi balstās uz iekšēju nolīgumu starp valdībām, Eiropas
Parlamentam ir mazāka ietekme uz to darbību nekā uz attīstības sadarbības
instrumentiem, kurus finansē no ES vispārējā budžeta, proti, Parlaments nav
iesaistīts EAF resursu izveidē un sadalē. Tomēr Eiropas Parlaments joprojām ir
budžeta izpildes apstiprinātājiestāde, izņemot ieguldījumu mehānismam, kuru
pārvalda EIB un kurš tādējādi ir ārpus mūsu revīzijas tvēruma1,2.

d) Gada pārskata principu Eiropas attīstības fondiem nepiemēro: EAF nolīgumus
parasti noslēdz uz saistību periodu, kas ir no pieciem līdz septiņiem gadiem, bet
maksājumus var veikt daudz ilgāk.

04 Eiropas attīstības fondus gandrīz pilnībā pārvalda Komisijas Starptautiskās
sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts (DEVCO ĢD)3. 

05 Izdevumus, uz kuriem attiecas šis ziņojums, īsteno 79 valstīs, izmantojot plašu
spektru metožu – ar būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumiem, dotācijām, budžeta 
atbalstu un programmu aplēsēm. 

1 Sk. Padomes 2015. gada 2. marta Regulu (ES) Nr. 2015/323 par Finanšu regulu, ko piemēro 
11. Eiropas Attīstības fondam (OV L 58, 3.3.2015., 17. lpp.), 43., 48.–50. un 58. pantu.

2 2012. gadā EIB, Komisijas un ERP trīspusējā nolīgumā (Padomes 2008. gada 18. februāra 
Regula (EK) Nr. 215/2008 par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam 
(OV L 78, 19.3.2008., 1. lpp.), 134. pants) ir izklāstīti noteikumi šo darbību revīzijai, kuru veic 
ERP. Uz ieguldījumu mehānismu ERP ticamības deklarācija neattiecas. 

3 Izņemot 1,14 % no 2019. gada EAF izdevumiem, kurus pārvaldīja Humānās palīdzības un 
civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO ĢD). 
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I nodaļa. 8., 9., 10. un 11. Eiropas 
Attīstības fonda (EAF) finanšu izpilde 
06 Astotajam EAF (1995.–2000. g.) bija atvēlēti 12 840 miljoni EUR, devītajam EAF 
(2000.–2007. g.) – 13 800 miljoni EUR un desmitajam EAF (2008.–2013. g.) – 
22 682 miljoni EUR. 

07 Iekšējais nolīgums par 11. EAF4 (2015.–2020. g.) stājās spēkā 2015. gada 1. martā. 
No 2013. līdz 2015. gadam līdzekļus piešķīra, izmantojot pagaidu mehānismu, lai 
nodrošinātu darbības nepārtrauktību, kamēr nav ratificēts 11. EAF. Vienpadsmitajam 
EAF ir atvēlēti 30 506 miljoni EUR, no kuriem 29 089 miljoni EUR ir piešķirti 
ĀKK valstīm, 364,5 miljoni EUR – aizjūras zemēm un teritorijām (AZT) un 
1 052,5 miljoni EUR administratīvajām izmaksām. 

08 EAF resursu izlietojums 2019. gadā un apkopotā veidā ir parādīts 2. izcēlumā. 

                                                      
4 OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp. 
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2. izcēlums 

EAF resursu izlietojums 2019. gada 31. decembrī 

    
Stāvoklis 2018. gada 

beigās   Budžeta izpilde 2019. finanšu gadā (neto)6   Stāvoklis 2019. gada beigās 

    
Kopsumma Izpildes 

rādītājs2   8. EAF3 9. EAF3 10. EAF 11. EAF3 Kopsumma   8. EAF 9. EAF 10. EAF 11. EAF Kopsumma Izpildes 
rādītājs2 

                                  

A. RESURSI1   76 739     -1 -42 7 -139 -175   10 377 15 348 21 430 29 608 76 763   

                                  

B. IZLIETOJUMS                                

1. Vispārējās saistības4   69 998 91 %   -2 -22 183 3 153 3 311   10 375 15 335 21 088 26 511 73 309 96 % 

2. Individuālās saistības5   64 182 84 %   -1 -4 -51 3 557 3 501   10 374 15 302 20 310 21 697 67 683 88 % 

3. Maksājumi   53 567 70 %   0 14 456 3 377 3 847   10 375 15 201 19 285  12 553 57 414 75 % 

                                  
C. Neizpildītās saistības (B1-B3)  16 432 21 %               0 134 1 803 13 959  15 896 21 % 

                                  

D. Pieejamais atlikums (A-B1)   6 741 9 %               2 12 342 3 097 3 454 4 % 

1 Sākotnējie piešķīrumi 8., 9., 10. un 11. EAF, līdzfinansējums, procenti, dažādi resursi un pārvietojumi no iepriekšējiem EAF. 
2 Kā resursu procentuālā daļa. 
3 Negatīvās summas atbilst atceltajām saistībām. 
4 Vispārējās saistības izriet no finansēšanas lēmumiem. 
5 Individuālās saistības izriet no atsevišķiem līgumiem. 
6 Neto saistības pēc saistību atcelšanas. Neto maksājumi pēc līdzekļu atgūšanas. 

Avots: ERP, pamatojoties uz 8., 9., 10. un 11. EAF 2019. gada konsolidētajiem pārskatiem. Norādītie skaitļi neattiecas uz EIB pārvaldīto EAF daļu. 
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09 Katru gadu DEVCO ĢD pats nosaka galvenos snieguma rādītājus (GSR) pareizai 
finanšu pārvaldībai un efektīvam resursu izlietojumam. Šie rādītāji liecina, ka 
2019. gadā DEVCO ĢD sasniedza mērķi par 25 % samazināt veco priekšfinansējumu un 
neizlietotās saistības un par 15 % spēku zaudējušos līgumus (sk. 3. izcēlumu). Abi šie 
mērķi bija noteikti gan kā vispārējs mērķis DEVCO ĢD visai atbildības jomai, gan kā 
konkrēts mērķis Eiropas attīstības fondiem. 

3. izcēlums 

Galvenie darbības rādītāji, kas attiecas uz vecā priekšfinansējuma, 
neizlietoto saistību un spēku zaudējušo līgumu samazināšanu 

DEVCO ĢD 2019. gadā pārsniedza savus mērķus, samazinot veco 
priekšfinansējumu par 37 % attiecībā uz EAF (40 % visā savas atbildības jomā) un 
par 36 % attiecībā uz vecajām neizlietotajām saistībām (35 % visai savas atbildības 
jomai). Saskaņā ar sava snieguma pakāpenisku uzlabošanu 2020. gadam tas ir 
nolēmis izvirzīt jaunu mērķi abiem šiem GSR. 

DEVCO ĢD arī sasniedza savu kopējo GSR mērķi – panākt, lai sistēmā joprojām 
būtu atvērti ne vairāk par 15 % veco, spēku zaudējušo līgumu; attiecībā uz 
EAF rezultāts nedaudz pārsniedz 15 %, bet visā ģenerāldirektorāta atbildības jomā 
tas ir 13 %. Saistībā ar jaunajām procedūrām, ko ieviesa 2017. gada septembrī, 
GSR attiecībā uz EAF ir uzlabojušies salīdzinājumā ar 2018. gadu (17 %) un 
2017. gadu (19 %). 
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II nodaļa. ERP ticamības deklarācija par 
Eiropas attīstības fondiem 

ERP ticamības deklarācija par 8., 9., 10. un 11. EAF Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 

I. Mēs revidējām 

a) 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda gada pārskatus, kuros ietilpst 
bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas pārskats, 
pārskats par neto aktīvu pārmaiņām un ziņojums par finanšu izpildi 
2019. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā un kurus Komisija apstiprināja 
2020. gada 16. jūnijā; 

b) to pakārtoto darījumu likumību un pareizību, par kuru finanšu pārvaldību 
atbild Komisija5. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

II. Uzskatām, ka 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda gada pārskati par 
2019. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo šo 
fondu finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī, to darbības rezultātus, naudas 
plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar 
Eiropas attīstības fondu Finanšu regulu un grāmatvedības noteikumiem, kas 
balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 

                                                      

5 Saskaņā ar 43., 48.–50. un 58. pantu Finanšu regulā, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības 
fondam, šī ticamības deklarācija neattiecas uz to EAF līdzekļu daļu, kuru pārvalda EIB. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 

Atzinums par ieņēmumu likumību un pareizību  

III. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Izdevumi 

Negatīvs atzinums par izdevumu likumību un pareizību 

IV. Ņemot vērā to jautājumu nopietnību, kas aprakstīti punktā, kurā pamato 
negatīvu atzinumu par pārskatiem pakārtoto izdevumu likumību un pareizību, mēs 
uzskatām, ka izdevumos, kas pieņemti pārskatos par 2019. gada 31. decembrī 
slēgto gadu, ir būtisks kļūdu līmenis. 

Atzinuma pamatojums 

V. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem un kodeksiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, 
kas attiecas uz revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi un ievērojam ētiskos 
pienākumus saskaņā ar Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu, ko izstrādājusi 
Starptautiskās Ētikas standartu padome grāmatvežiem. Uzskatām, ka gūtie 
revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai. 

Pamats negatīvam atzinumam par izdevumu likumību un pareizību 

VI. Izdevumos, kuri 2019. gadā iegrāmatoti attiecībā uz 8., 9., 10. un 11. EAF, ir 
būtisks kļūdu līmenis. Mūsu aplēstais kļūdu līmenis pārskatu pieņemtajos 
izdevumos ir 3,5 %. 

Galvenie revīzijas jautājumi 

VII. Galvenie revīzijas jautājumi ir tie, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo 
spriedumu mūsu veiktajā kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijā bija 
vissvarīgākie. Šos jautājumus Palāta skatīja finanšu pārskatu revīzijas kopējā 
kontekstā un formulējot savu atzinumu par pārskatiem, bet par šiem jautājumiem 
mēs nesniedzam atsevišķu atzinumu. 

Uzkrātie izdevumi 
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VIII. Mēs novērtējām pārskatos izklāstītos uzkrātos izdevumus 
(sk. 2.8. skaidrojumu), uz kuriem attiecas augsta aplēses pakāpe. 2019. gada 
beigās Komisija lēsa, ka attiecināmie izdevumi, kuri ir radušies, bet kurus saņēmēji 
vēl nav paziņojuši, ir 5 074 miljoni EUR (2018. gada beigās: 5 133 miljoni EUR). 

IX. Lai novērstu risku, ka uzkrājumi ir uzrādīti nepareizi, mēs pārbaudījām šo 
uzkrājumu aplēses aprēķinu un caurskatījām 30 atsevišķu līgumu izlasi. Šā darba 
rezultātā mēs secinājām, ka galīgajos pārskatos atzītie uzkrātie izdevumi bija 
pareizi. 

Potenciālā ietekme, kuru uz EAF 2019. gada pārskatiem rada Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

X. Apvienotā Karaliste (AK) 2017. gada 29. martā oficiāli paziņoja Eiropadomei 
par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (ES). Komisija 2019. gada 12. novembrī 
publicēja izstāšanās līgumu, kurā izklāstīta kārtība, kādā Apvienotā Karaliste 
izstājas no Eiropas Savienības. Tajā teikts, ka AK turpinās piedalīties Eiropas 
attīstības fondos līdz 11. EAF slēgšanai un visos iepriekšējos vēl atvērtajos Eiropas 
attīstības fondos, tā uzņemsies visus tos pašus pienākumus, ko dalībvalstis, 
saskaņā ar iekšējo nolīgumu, ar kuru 11. EAF tika izveidots, kā arī pienākumus 
attiecībā uz iepriekšējiem Eiropas attīstības fondiem līdz to slēgšanai. 

XI. Izstāšanās līgumā arī norādīts, ka gadījumā, ja par kādām summām no 10. EAF 
vai no iepriekšējo Eiropas attīstības fondu projektiem saistības nav uzņemtas vai ir 
atceltas, kad šis līgums stājas spēkā, šo summu AK daļa netiks izmantota atkārtoti. 
Tas pats attiecas uz AK daļu 11. EAF līdzekļos, par kuriem saistības nav uzņemtas 
vai ir atceltas pēc 2020. gada 31. decembra.  

XII. Pamatojoties uz to, nav finanšu ietekmes, kas paziņojama saistībā ar 
2019. gada EAF pārskatiem. Mēs secinām, ka EAF pārskati 2019. gada 
31. decembrī pareizi atspoguļo stāvokli saistībā ar izstāšanās procesu. 

Vadības pienākumi 

XIII. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un 11. EAF Finanšu regulu vadības 
pienākums ir sagatavot un iesniegt EAF gada pārskatus, pamatojoties uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt 
tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās 
kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu 
pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Komisijai ir galīgā atbildība par EAF pārskatiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 
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XIV. Sagatavojot EAF pārskatus, Komisijas pienākums ir novērtēt Eiropas 
attīstības fondu spēju turpināt darbību, izklāstīt visus svarīgos jautājumus un 
izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno 
likvidēt uzņēmumu vai pārtraukt darbību, vai tai nav citas reālas alternatīvas 
uzņēmuma slēgšanai vai darbības pārtraukšanai. 

XV. Komisija ir atbildīga par Eiropas attīstības fondu finanšu pārskatu 
sagatavošanas procesa pārraudzību. 

Revidenta pienākumi EAF pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā 

XVI. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka EAF pārskatos nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, 
un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka 
revīzijā vienmēr tiks atklāti visi iespējamie būtiski nepareizu ziņu vai būtisku 
neatbilstību gadījumi. Tie var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tos uzskata par 
būtiskiem tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tie varētu ietekmēt 
saimnieciskus lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz EAF pārskatiem. 

XVII. Revīzijā, ko veicam saskaņā ar ISA un ISSAI, mēs liekam lietā profesionālo 
spriedumu un visas revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs 
arī 

o apzinām un novērtējam riskus, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ EAF pārskatos ir 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 
būtiski pārkāpts EAF tiesiskais regulējums. Mēs izstrādājam un īstenojam 
revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai. 
Gadījumus, kad būtiski nepareizas ziņas ir sniegtas vai neatbilstības radušās 
krāpšanas dēļ, ir grūtāk atklāt nekā kļūdas izraisītus gadījumus, jo krāpšana 
var ietvert slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu 
vai iekšējās kontroles apiešanu. Attiecīgi ir lielāks risks, ka šādi gadījumi paliks 
neatklāti; 

o iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 
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o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
Eiropas attīstības fondu spēju turpināt darbību. Ja secinām, ka šāda būtiska 
nenoteiktība pastāv, mums savā ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot 
uz attiecīgo informāciju EAF pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, 
mums ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki 
notikumi vai nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

o novērtējam gada pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp visas 
informācijas sniegšanu, un vērtējam, vai pakārtotie darījumi un notikumi gada 
pārskatos ir izklāstīti patiesi. 

XVIII. Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika 
grafiku, kā arī par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem 
konstatējumiem, kas attiecas uz būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem. 

XIX. Attiecībā uz ieņēmumiem mēs pārbaudām visas dalībvalstu iemaksas un 
citu veidu ieņēmumu darījumu izlasi. 

XX. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad 
izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas 
maksājumu kategorijas (izņemot avansa maksājumus) to veikšanas stadijā. Avansa 
maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs ir sniedzis pierādījumu par to 
atbilstīgu izmantošanu un iestāde vai struktūra ir pieņēmusi šo pierādījumu, 
avansa maksājumu dzēšot, kas var nenotikt līdz nākamajam gadam. 

XXI. No jautājumiem, kas apspriesti ar Komisiju, mēs apzinām tos, kuri 
EAF pārskatu revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi 
kārtējā periodā. Šos jautājumus mēs aprakstām savā ziņojumā, ja vien ar likumu 
vai noteikumiem nav aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos 
gadījumos – ja secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats 
domāt, ka tās atklāšana varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par 
labumu, ko gūtu sabiedrība. 
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2020. gada 20. jūlijā 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
priekšsēdētājs 

 

European Court of Auditors 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
 

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija 

Revīzijas tvērums un pieeja 

10 Mūsu revīzijas pieeja un metodes, kas attiecas arī uz EAF revīziju, ir izklāstītas 
ERP 2019. gada pārskata par budžeta izpildi 1.1. pielikumā 

11 Mūsu apsvērumi par EAF pārskatu ticamību balstās uz 8., 9., 10. un 11. EAF 
finanšu pārskatiem6, kurus ir apstiprinājusi Komisija7 un kuri kopā ar grāmatveža 
apliecinājuma vēstuli ir saņemti 2020. gada 26. jūnijā. Mēs pārbaudījām summas un 
informāciju, vērtējām izmantotos grāmatvedības principus, kā arī Komisijas veiktās 
nozīmīgās aplēses un pārskatu vispārējo izklāstu. 

                                                      
6 Sk. Regulas (ES) 2018/1877 39. pantu. 

7 Saskaņā ar EAF Finanšu regulu; sk. Regulas (ES) 2018/1877 38. pantu. 
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12 Lai revidētu darījumu pareizību, mēs pārbaudījām 126 darījumu izlasi, kas bija 
izveidota tā, lai būtu reprezentatīva visam EAF izdevumu spektram. Izlasi veidoja 
17 darījumi, kas attiecās uz trasta fondu “Bêkou” un Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 
89 darījumi, ko bija atļāvušas 19 ES delegācijas8, un 20 maksājumi, kas bija apstiprināti 
Komisijas centrālajos dienestos9. Tā kā daļa no mūsu revidētās datu kopas bija ietverta 
DEVCO ĢD 2019. gada atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpētē10, savā izlasē mēs iekļāvām 
vēl 14 darījumus, kuriem piemērojām šīs izpētes koriģētos rezultātus11. Tādējādi izlases 
kopējais lielums bija 140 darījumi, un tas atbilst mūsu ticamības nodrošināšanas 
modelim. Ja darījumos tika atklātas kļūdas, mēs analizējām attiecīgās sistēmas, lai 
konstatētu nepilnības. 

                                                      
8 Barbadosa, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Čada, Kotdivuāra, Kongo (Brazavila), Kongo 

(Kinšasa), Dominikānas Republika, Etiopija, Gvineja, Haiti, Mauritānija, Mozambika, Nigērija, 
Ruanda, Sierraleone, Tanzānija un Togo. 

9 DEVCO ĢD: 124 maksājumi; ECHO: divi maksājumi humānajai palīdzībai. 

10 DEVCO ĢD katru gadu noslēdz līgumu par RER izpēti, lai aplēstu kļūdu līmeni, kas palicis pēc 
visām vadības pārbaudēm, lai visā tā atbildības jomā novērstu, atklātu un izlabotu kļūdas. 
RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz DEVCO ĢD 
izstrādāto metodoloģiju un rokasgrāmatu. 

11 Savās RER izpētes pārbaudēs esam konstatējuši, ka salīdzinājumā ar mūsu revīzijas darbu 
izpētes metodoloģija paredz daudz mazāk pārbaužu uz vietas un mazāku tvērumu 
iepirkuma procedūru pārbaudei. Tādēļ šogad, tāpat kā pagājušā gadā, mēs koriģējām 
RER izpētes rezultātus, lai atspoguļotu publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas pakāpi. 
Šīs korekcijas pamatā bija mūsu 2014.–2018. gada ticamības deklarācijas konstatējumi 
attiecībā uz EAF un mūsu veiktās to darījumu pārbaudes, kas atlasīti no iepriekšējo gadu 
RER izpētes (sk. 25. punktu un 6. izcēlumu). 
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1. attēls. Revīzijas apmeklējums ar mērķi pārbaudīt tilta būvi Sjerraleonē 

 
Avots: ERP. 

13 Attiecībā uz 2019. gadu mēs pārbaudījām arī: 

a) visas dalībvalstu iemaksas un cita veida ieņēmumu darījumu izlasi, piemēram citu 
valstu līdzfinansējuma iemaksas; 

b) atsevišķas DEVCO ĢD un ES delegāciju izmantotās sistēmas, ietverot: i) ex ante 
pārbaudes, ko Komisijas darbinieki, ārēji revidenti (kurus nolīgusi Komisija vai 
galasaņēmēji) vai uzraudzītāji veica pirms maksājumu izpildes; ii) uzraudzību un 
pārraudzību, īpaši turpmākus pasākumus pēc ārējām revīzijām, un iepriekš minēto 
atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpēti; 

c) DEVCO ĢD gada darbības pārskatā iekļautās pareizības informācijas ticamību, 
riskam pakļauto summu, nākotnes korekciju un atgūto līdzekļu aprēķina 
metodoloģijas konsekvenci un šo ziņu iekļaušanu Komisijas budžeta pārvaldības 
un izpildes gada ziņojumā (AMPR); 

d) mūsu iepriekšējo ieteikumu izpildi. 
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14 Kā minēts 04. punktā, DEVCO ĢD īsteno lielāko daļu ārējās palīdzības 
instrumentu, ko finansē gan no ES vispārējā budžeta, gan no EAF. Mūsu apsvērumi par 
sistēmām un par 2019. gada darbības pārskata un ģenerāldirektora deklarācijas 
ticamību attiecas uz visu DEVCO ĢD atbildības jomu. 

Pārskatu ticamība 

15 Veiktajā revīzijā mēs konstatējām, ka pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas 
ziņas. 

Darījumu pareizība 
Ieņēmumi 

16 Ieņēmumu darījumos kļūdu līmenis nebija būtisks. 

Izdevumi 

17 Apskats par darījumu pārbaudes rezultātiem ir sniegts I pielikumā. No 
126 pārbaudītajiem darījumiem 37 darījumos (29 %) bija kļūdas. Pamatojoties uz 
28 kļūdām, ko esam izteikuši skaitļos, un uz koriģētajiem 2019. gada RER izpētes 
rezultātiem (sk. 12. punktu), mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir 3,5 %12. Aplēstā kļūdu 
līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam 2019. gadā ir parādīts 4. izcēlumā. 

                                                      
12 Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse. 

Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 2,1 % līdz 4,9 % 
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža). 
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4. izcēlums

Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam

Avots: ERP. 

18 Skaitļos izsakāmu kļūdu piemēri atbilstoši kļūdas veidam sniegti 5. izcēlumā.

5. izcēlums

Skaitļos izsakāmu kļūdu piemēri

a) Izdevumi nav radušies: saistības uzrādītas kā izdevumi

Komisija noslēdza deleģēšanas nolīgumu ar starptautisku organizāciju par 
reģionālu privātā sektora attīstības projektu Karību jūras reģionā. Līguma kopējā 
vērtība bija 27,2 miljoni EUR, bet ES iemaksa bija 23,9 miljoni EUR. Kad 
pārbaudījām finanšu pārskatam pievienoto izdevumu sadalījumu, pamanījām, ka 
paziņotās summas nesakrīt ar pakārtoto uzskaiti visās budžeta pozīcijās. Paziņotās 
izmaksas bija par 2,3 miljoniem EUR lielākas nekā izmaksas, kas faktiski bija 
radušās šajā periodā. Lielākā daļa šīs starpības radās tāpēc, ka saņēmējs bija 
uzrādījis summas, par kurām uzņemtas saistības un izdevumi radīsies nākotnē, kā 
jau notikušus izdevumus, bet pārējo nesakritību cēlonis bija dažādas korekcijas. 
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6,1 %

9,6 %

12,7 %

22,1 %

43,6 %
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Nav būtisku apliecinošo dokumentu
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b) Izdevumi nav radušies: deklarētie izdevumi nav pareizi aprēķināti 

Komisija apstiprināja būvdarbu līgumu ar privātu uzņēmumu par elektrotīkla 
uzlabošanu un paplašināšanu Kotdivuārā. Līguma kopējā vērtība bija 
5,4 miljoni EUR, un to pilnībā sedza ES iemaksa. Starpposma maksājumi saskaņā ar 
līgumu balstījās uz reāliem mērījumiem, kurus paziņoja līgumslēdzējs un kurus 
pārbaudīja līguma uzraugs. Mēs veicām paši savus reālos mērījumus uz vietas 
vienai atsevišķam postenim: tranšeju rakšana, par kuru paziņotā summa kopā bija 
28 361 EUR. Mūsu reālie mērījumi parādīja, ka šim postenim deklarētā summa ir 
norādīta par 14 780 EUR (52 %) lielāka. Tas noticis tāpēc, ka ziņojumā bijusi 
pārrakstīšanās kļūda. Uzraudzītājs konstatēja kļūdu 2019. gada septembrī, bet tā 
netika izlabota laikā, kad tika konstatēta. 

c) Nopietna publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana: nepamatots 
vērtēšanas komisijas lēmums 

Komisija noslēdza dotācijas nolīgumu ar nevalstisku organizāciju (NVO) par 
sanitārijas projekta īstenošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā. Līguma kopējā 
vērtība bija 12,2 miljoni EUR; maksimālā ES iemaksa bija noteikta 11,7 miljonu EUR 
apmērā. Mēs pārbaudījām maksājumus par vietējā veselības centra būvniecību. 
Attiecīgo darbu līguma kopējā vērtība bija 124 758 EUR. NVO izziņoja publiskā 
iepirkuma konkursu un saņemtos piedāvājumus novērtēja pēc tehniskiem un 
finanšu kritērijiem. Uzvarējušais piedāvājums nebija tas, kurš bija saņēmis 
visaugstāko novērtējumu kā atbilstošs visiem līguma paziņojumā norādītajiem 
atlases kritērijiem, bet gan trešo lielāko punktu skaitu ieguvušais. Lai gan pastāvēja 
instrumenti, ar kuriem pielāgot iepirkuma procedūras situācijai uz vietas 
partnervalstī, NVO bija izvēlējusies parasto procedūru. Vērtēšanas komiteja bija 
piemērojusi papildu kritēriju, kurš līguma paziņojumā nebija norādīts un par kuru 
pretendenti tādējādi nevarēja zināt. 

d) Citi kļūdu veidi: pārmērīgi lielas algu izmaksas 

Komisija noslēdza dotācijas nolīgumu ar vietējo pašvaldību par aizsargājamas 
teritorijas izveidi Tanzānijā. Līguma kopējā vērtība bija 2,3 miljoni EUR, bet 
ES iemaksa bija 1,8 miljoni EUR. Mēs pārbaudījām vietējo darbinieku algas, ko 
maksāja no projekta, un pamanījām, ka tās bija ievērojami lielākas nekā pirms 
ES finansējuma saņemšanas. Komisijas iekšējās kontroles sistēmas atklāja tikai 
daļu no šīm neattiecināmajām izmaksām un izlaboja tās pirms mūsu revīzijas. 

19 Saistībā ar 2019. gada ticamības deklarācijas sagatavošanu mēs plānojām revīzijas 
apmeklējumu Burundi. Mūsu revidenti iesniedza vīzu pieteikumus Burundi vēstniecībai 
Briselē sešas nedēļas pirms plānotās došanās ceļā (vīzu saņemšanai parasti vajadzīgas 
trīs nedēļas). Neraugoties uz vairākiem mēģinājumiem sazināties ar vēstniecību, līdz 
izlidošanas datumam mēs vīzas nesaņēmām. Tam bija negatīva ietekme uz mūsu 
revīzijas darba plānošanu un izpildi. Piemēram, mēs nevarējām apmeklēt projektus uz 
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vietas, lai novērtētu, kāds ir reālais stāvoklis, un bijām spiesti savā revīzijas darbā 
aprobežoties tikai ar dokumentāru pārbaudi. Valstīm, kuras saņem ES finansējumu, ir 
jāpilda noteikti pienākumi, tostarp jāļauj piekļuve dokumentiem un pārbaudes uz 
vietas. Līgumā par Eiropas Savienības darbību13 noteiktas ERP tiesības revidēt 
projektus valstīs, kurās tie tiek īstenoti, un atsevišķu projektu līgumos šīs tiesības ir 
plašāk aprakstītas. Lai mēs varētu veikt revīzijas, Komisijas atbalsts ir absolūti 
nepieciešams. 

20 Tāpat kā iepriekšējos gados Komisija un tās īstenotājpartneri pieļāva vairāk kļūdu 
darījumos, kas attiecas uz programmas aplēsēm, dotācijām, iemaksu nolīgumiem ar 
starptautiskām organizācijām un deleģēšanas nolīgumiem ar ES dalībvalstu sadarbības 
aģentūrām, nekā citos atbalsta veidos (piemēram, tajos, kas ietver būvdarbu, piegādes 
un pakalpojumi līgumus). No 65 šāda veida darījumiem, kurus pārbaudījām, skaitļos 
izsakāmas kļūdas bija 25 (38 %) darījumos, un tas atbilst 71,7 % no aplēstā kļūdu 
līmeņa. 

21 Attiecībā uz deviņiem skaitļos izsakāmu kļūdu gadījumiem un sešiem skaitļos 
neizsakāmu kļūdu gadījumiem Komisijai bija pietiekami daudz informācijas, lai 
novērstu vai atklātu un izlabotu kļūdas pirms izdevumu pieņemšanas. Ja Komisija būtu 
pienācīgi izmantojusi visu tās rīcībā esošo informāciju, aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis 
par 1,4 procentpunktiem zemāks. Mēs konstatējām četrus citus darījumus, kuros bija 
kļūdas, kas bija jāatklāj ārējiem revidentiem un uzraudzītājiem. Šie gadījumi veidoja 
0,4 procentpunktus aplēstajā kļūdu līmenī. 

22 Turklāt vēl pieci darījumi, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas14, bija revidēti vai 
to izdevumi bija pārbaudīti. Informāciju, kas bija sniegta revīzijas / izdevumu 
apstiprinājuma ziņojumos par faktiski paveikto darbu, mēs nevarējām izmantot, lai 
novērtētu, vai šajās ex ante pārbaudēs bija iespējams atklāt un izlabot kļūdas15. 

                                                      
13 Līgums par Eiropas Savienības darbību, 287. pants: “Revīzijas veic, pamatojoties uz 

dokumentiem, un vajadzības gadījumā uz vietas citās Savienības iestādēs, telpās, kas pieder 
jebkurai struktūrai, kura Savienības vārdā pārvalda ieņēmumus un izdevumus, un 
dalībvalstīs, tostarp tādu fizisku vai juridisku personu telpās, kas saņem budžeta līdzekļus”. 

14 Veido 0,67 procentpunktus no aplēstā kļūdu līmeņa. 

15 Ziņojumos nav ietverti visi 100 % paziņoto izdevumu, tajos arī nav pietiekami izvērstas 
informācijas, lai apstiprinātu, vai pozīcijas, kurās mēs konstatējām kļūdas, bija iekļautas to 
izlasē. 
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23 DEVCO ĢD kontroles sistēma balstās uz ex ante pārbaudēm16. Tāpat kā 
iepriekšējos gados atklāto kļūdu biežums, tostarp dažas, kas tika konstatētas galīgajās 
izdevumu deklarācijās, kuras bija pārbaudītas ārējās ex ante revīzijās un izdevumu 
apstiprinājumpārbaudēs, norāda uz nepilnībām šajās pārbaudēs. 

24 Divās jomās pārbaudītajos darījumos kļūdu nebija. Tās bija: budžeta atbalsts 
(septiņi revidētie darījumi) un darījumi, kuros tika piemērota nosacītā pieeja vairāku 
līdzekļu devēju finansētiem projektiem, ko īsteno starptautiskās organizācijas 
(13 revidētie darījumi). Plašāka informācija par šo jomu raksturu sniegta 
ERP 2019. gada pārskata par budžeta izpildi 8. nodaļas 8.7.–8.10. punktā. 

25 Savos 2017. un 2018. gada pārskatos mēs ziņojām par DEVCO ĢD RER izpētes 
metodoloģijas ierobežojumiem (sk. arī 30.–35. punktu). Tāpēc savas 2018. un 
2019. gada ticamības deklarācijas vajadzībai mēs veicām papildu pārbaudes tajās 
jomās, kurās bijām konstatējuši šādus ierobežojumus. Šā papildu darba mērķis bija 
novērtēt ierobežojumu ietekmi un koriģēt RER izpētes rezultātus attiecībā uz vēl 
14 darījumiem mūsu izlasē (sk. 12. punktu un 10. zemsvītras piezīmi). Pēc nejaušības 
principa mēs atlasījām 28 darījumus no iepriekšējām RER izpētēm – vidēji divus 
darījumus uz katru apmeklēto ES delegāciju. Šā darba rezultātu piemērs ir parādīts 
6. izcēlumā. 

6. izcēlums 

RER darījumos konstatētās kļūdas piemērs 

Līguma piešķiršanas procedūras nav pienācīgi pārbaudītas 

2017. gada RER izpētes ietvaros līgumslēdzējs veica pārbaudes par dotācijas 
līgumu, ko īstenoja Jamaikā, un ziņoja, ka darījumā kļūdu nav. Tomēr līgumslēdzējs 
nepārbaudīja līguma piešķiršanas procedūru un tāpēc neatklāja, ka saistībā ar šo 
procedūru trūkst būtisku dokumentu (piemēram, novērtēšanas ziņojuma), jo tas 
bija iznīcināts. 

                                                      
16 Kopējo kontroles sistēmu veido ex ante un ex post pārbaudes. Ex ante pārbaudēs tiek 

vērtēta izdevumu attiecināmība pirms līgumu slēgšanas un pirms izdevumu pieņemšanas, 
bet ex post pārbaudes notiek pēc tam, kad izdevumi ir pieņemti. Piemēram, ārēju revīziju 
var veikt vai nu ex ante (pirms maksājuma pieņemšanas), vai ex post (pēc projekta 
pabeigšanas). Abos gadījumos var sekot saņēmējam izmaksāto līdzekļu piedziņa; ex ante 
pārbaužu gadījumā šāda piedziņa attiecas uz iepriekš izmaksāto priekšfinansējumu. 
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Gada darbības pārskats un citi pārvaldības pasākumi 

26 Katrā gada darbības pārskatā no 2012. gada līdz 2018. gadam DEVCO ĢD 
formulēja atrunas par pakārtoto darījumu pareizību. 2019. gada darbības pārskats bija 
pirmais, kurā netika formulēta neviena atruna. Tomēr DEVCO ĢD ir pieņēmis rīcības 
plānu, lai novērstu nepilnības savas kontroles sistēmas īstenošanā. 

27 Pagājušā gadā mēs ziņojām par apmierinošo progresu, kas panākts attiecībā uz 
2017. gada rīcības plānu; no 14 darbībām deviņas bija pabeigtas, viena daļēji īstenota 
un četru īstenošana turpinājās. 

28 Savā 2018. gada rīcības plānā DEVCO ĢD turpināja strādāt pie iepriekš 
apzinātajām augsta riska jomām, tādām kā dotācijas tiešajā pārvaldībā vai fondi 
netiešajā pārvaldībā ar starptautisku organizāciju starpniecību, un sāka īstenot divus 
jaunus pasākumus saistībā ar vienkāršoto izmaksu iespējām un uz rezultātiem balstītu 
finansējumu, kas ieviests ar jauno Finanšu regulu. Līdz 2020. gada aprīlim bija 
pabeigtas sešas no 13 darbībām, četras bija īstenotas daļēji, divu īstenošana turpinājās, 
bet viena darbība nebija īstenota – tā bija apvienota ar citu darbību. 

29 Savā 2019. gada darbības plānā DEVCO ĢD samazināja darbību skaitu līdz 
deviņām. Bija pievienota viena jauna darbība ar mērķi uzlabot metodoloģiju un 
rokasgrāmatu, ko DEVCO ĢD izmantoja RER izpētē. Pārējās astoņas tika pārnestas no 
iepriekšējiem gadiem: divas atkārtojās, bet atlikušās sešas bija atliktas un tām bija 
noteikti jauni termiņi. Dažas no šīm darbībām gadu gaitā bija ievērojami attīstījušās un 
kļuvušas daudz sarežģītākas. Piemēram, darbība dotāciju līgumu nosacījumu 
vienkāršošanai ir attīstījusies, iekļaujot jaunas kopīgas dotāciju veidnes izstrādi; šī 
veidne jāizmanto vairākos ģenerāldirektorātos, bet vienlaikus tā atspoguļo arī 
DEVCO ĢD īpašās vajadzības. Darbība arī iekļauj e-platformas ieviešanu dotāciju 
pārvaldībai jaunajā IT sistēmā, kas pašlaik tiek izstrādāta ārējām darbībām. 

2019. gada atlikušā kļūdu īpatsvara (RER) izpēte 

30 DEVCO ĢD 2019. gadā sagatavoja savu astoto RER izpēti, kuru veica ārējs 
līgumslēdzējs, lai novērtētu kļūdu līmeni, kas palicis pēc tam, kad bija pabeigtas visas 
vadības pārbaudes, kuras visā tā atbildības jomā bija veiktas nolūkā novērst, atklāt un 
izlabot kļūdas. 2019. gada RER izpētei DEVCO ĢD palielināja izlases lielumu no 240 līdz 
480 darījumiem. Tas ļāva norādīt atsevišķus kļūdu īpatsvarus izdevumiem, ko finansē 
no ES vispārējā budžeta, un izdevumiem, ko finansē no EAF, papildus kopējam abu 
veidu izdevumu apvienotajam kļūdu īpatsvaram. Ceturto gadu pēc kārtas saskaņā ar 
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izpētes aplēsi kopējais RER bija mazāks par 2 % – Komisijas noteikto būtiskuma 
slieksni17. 

31 RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz 
DEVCO ĢD izstrādāto metodoloģiju un rokasgrāmatu. Tāpat kā iepriekšējos gados mēs 
esam konstatējuši ierobežojumus, kuru dēļ atlikušo kļūdu īpatsvars bija novērtēts par 
zemu. Arī iepriekšējo triju gadu izpētēs bija trūkumi un paziņotais RER bija zem 
būtiskuma sliekšņa. 

32 RER izkropļojuma pamatā ir četri nozīmīgi faktori. Pirmais no tiem ir publiskā 
iepirkuma procedūru pārbaužu ierobežojumi, kas var būtiski ietekmēt kļūdu īpatsvaru. 
Ar RER izpēti nepietiekami tiek aptverti atsevišķi iepirkuma procedūru aspekti, proti, 
iemesli nesekmīgo kandidātu noraidīšanai vai uzvarējušo kandidātu atbilstība visiem 
atlases un līguma piešķiršanas kritērijiem, turklāt netiek pārbaudītas procedūras, ko 
piemēro uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, vai pamatojumi tiešai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanai. 

33 Otrais faktors ir ļoti nelielais pārbaužu uz vietas skaits projektu īstenošanas valstī. 
2019. gada izpētē tikai 15 no 35718 pārbaudītajiem darījumiem bija veiktas šādas 
pārbaudes. Ar to nepietiek, lai atklātu kļūdas, kuras neparādās dokumentos. Sk. b) 
piemēru 5. izcēlumā. 

34 Trešais faktors ir DEVCO ĢD RER aplēses metode. Pirmkārt, tā piešķir 
līgumslēdzējam plašu rīcības brīvību, lemjot par to, vai ir pietiekami loģistikas un 
juridiskie iemesli, kas liedz savlaicīgu piekļuvi darījuma dokumentiem un tādējādi 
traucē aplēst kļūdu īpatsvaru. Otrkārt, Komisija šogad mainīja veidu, kādā tā aprēķina 
kļūdu īpatsvaru šādos gadījumos, pieliekot 5 % prēmiju EAF atlikušo kļūdu īpatsvaram. 
Tomēr nav skaidrs, kā Komisija nonāca līdz 5 % riska prēmijai. Līdz ar to šī metode ne 
vienmēr atspoguļo attiecīgajam darījumam faktiski atlikušās kļūdas. 

35 Visbeidzot, to darījumu procentuālā daļa, attiecībā uz kuriem RER pilnībā vai 
daļēji paļaujas uz iepriekšējo kontroles darbu, ir 20 % (pilnīga paļaušanās) un 38 % 
(daļēja paļaušanās). Šiem darījumiem līgumslēdzējs veic ierobežotas pārbaudes vai 
padziļināti tos nepārbauda, bet paļaujas uz iepriekšējo darbu, kas veikts DEVCO ĢD 
kontroles sistēmas ietvaros. Pārlieka paļaušanās uz iepriekšējo kontroles darbu ir 

                                                      
17 2016. gadā: 1,7 %; 2017. gadā: 1,18 %, 2018. gadā: 0,85 % un 2019. gadā: 1,13 %. 

18 30. punktā minēti 480 darījumi. Tomēr daži no atlasītajiem darījumiem bija ar lielāku 
vērtību nekā atlases intervāls, tāpēc galīgā parauga lielums bija 357 darījumi. 
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pretrunā RER izpētes mērķim, kas ir apzināt tās kļūdas, kuras tieši pēc tādu kontroles 
mehānismu piemērošanas ir palikušas neatklātas. 

2019. gada darbības pārskata pārbaude 

36 Ģenerāldirektora 2019. gada darbības pārskata ticamības deklarācijā nav 
nevienas atrunas, jo abas atrunas, kas vēl bija spēkā 2018. gadā, tika atceltas un jaunas 
netika formulētas. Pirms šo atrunu atcelšanas 2019. gadā DEVCO ĢD bija ievērojami 
samazinājis to tvērumu (t. i., atrunu aptverto izdevumu daļu) 2017. un 2018. gadā19. 
Gada darbības pārskatos iekļauto atrunu tvērums par katru gadu laikā no 2010. gada 
līdz 2019. gadam parādīts 7. izcēlumā. 

7. izcēlums 

DEVCO ĢD 2010.–2019. gada darbības pārskatos formulētās atrunas 

 
Avots: ERP. 

                                                      
19 Savā 2016. gada darbības pārskatā DEVCO ĢD formulēja atrunas par dotācijām (gan tiešajā, 

gan netiešajā pārvaldībā); netiešo pārvaldību, ko veic starptautiskās organizācijas un 
attīstības aģentūras; un programmas aplēsēm kopumā un Āfrikas Miera nodrošināšanas 
fondam atsevišķi. Līdz 2018. gadam atrunas attiecās tikai uz dotācijām tiešajā pārvaldībā (uz 
fondiem, kurus DEVCO ĢD vārdā pārvalda NEAR ĢD) un uz programmām, kuras pārvalda 
Āfrikas Savienības Komisija. 
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37 Mēs uzskatām, ka samazinātais tvērums 2017. un 2018. gadā un arī atrunu 
trūkums 2019. gada darbības pārskatā nav pamatoti un daļēji izriet no RER izpētes 
ierobežojumiem. 

38 Vēl viens atrunu neformulēšanas iemesls ir tas, ka 2019. gada darbības pārskatā 
Komisija pirmo reizi piemēroja “de minimis” noteikumu20, kurš paredz, ka atruna nav 
vajadzīga, ja atsevišķā izdevumu jomā tā attiektos uz mazāk nekā 5 % kopējo 
maksājumu un ja tās finansiālā ietekme būtu mazāka par 5 miljoniem EUR. Attiecīgi 
atrunas vairs netiek formulētas dažos gadījumos, kādos tās formulēja iepriekšējos 
gados, pat tad, ja attiecīgais risks saglabājas. 

39 Piemēram, šeit tas attiecas uz dotāciju jomu netiešajā pārvaldībā. Dotācijās un 
projektos, ko īsteno starptautiskas organizācijas un dalībvalstu aģentūras, ir sastopama 
lielākā daļa RER izpētē paziņoto kļūdu, un tas atbilst arī mūsu apsvērumam, ka šī ir 
augstāka riska joma (sk. 20. punktu). Turklāt DEVCO ĢD savā riska novērtējumā 
konstatēja, ka netieši pārvaldīto dotāciju jomā risks ir būtisks. Tomēr, tā kā tika ieviests 
de minimis noteikums, DEVCO ĢD nevienu atrunu neformulēja. Šāds atrunu trūkums 
nerada skaidru un patiesu priekšstatu par riskiem visā DEVCO ĢD atbildības jomā. 

40 Mūsu apsvērumi par RER izpēti arī ietekmē aplēses par riskam pakļautajām 
summām, jo šīs aplēses balstās uz izpēti. Saskaņā ar DEVCO ĢD aplēsēm slēgšanas laikā 
riskam pakļautā kopējā summa bija 56,4 miljoni EUR21 un maksājuma laikā riskam 
pakļautā kopējā summa bija 69,9 miljoni EUR22 (1 % no 2019. gada izdevumiem). 
Ģenerāldirektorāts lēš, ka pēc pārbaudēm turpmākajos gados 13,5 miljoniem EUR 
(19 %) tiks veiktas korekcijas23. 

                                                      
20 “De minimis” šeit nav tāda pati nozīme kā valsts atbalsta kontekstā. Gada darbības pārskata 

kontekstā de minimis nozīmē Komisijas korporatīvās vadības padomes lēmumu ieviest 
slieksni attiecībā uz finanšu atrunām. 

21 Sk. DEVCO ĢD 2019. gada darbības pārskatu, 40. lpp. 

22 Tā ir labākā konservatīvā aplēse par to attiecīgo izdevumu summu gada laikā, kuri neatbilst 
līgumu un tiesību aktu noteikumiem, kas ir spēkā, kad tiek veikts maksājums. 

23 Sk. DEVCO ĢD 2019. gada darbības pārskatu, 40. lpp. 
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41 DEVCO ĢD pastāvīgi strādā, lai uzlabotu savu datu kvalitāti attiecībā uz 
koriģētspējas aprēķināšanu. 2019. gadā ģenerāldirektorāts turpināja apmācības un 
izpratnes veicināšanas darbības par līdzekļu atgūšanu un grāmatvedības datu kvalitāti. 
Tāpat kā iepriekšējos gados DEVCO ĢD mērķtiecīgi pārbaudīja iekasēšanas rīkojumus 
un attiecīgi izdeva vairākus īpašus norādījumus ES delegācijām labot konstatētās 
neatbilstības. Attiecībā uz 2019. gada koriģētspējas aprēķināšanu mēs pārbaudījām 
40 % no visas datu kopas un savā izlasē konstatējām vienu kļūdu, kas atbilst 0,25 % no 
koriģētspējas. 
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Secinājums un ieteikumi 

Secinājums 

42 Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka Eiropas attīstības fondu pārskati par 
2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Eiropas attīstības fondu finanšu stāvokli, darbības rezultātus, naudas 
plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Finanšu 
regulas noteikumiem un grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. 

43 Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka attiecībā uz 2019. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu: 

a) Eiropas attīstības fondu ieņēmumos kļūdu līmenis nebija būtisks; 

b) Eiropas attīstības fondu maksājumu darījumos bija būtisks kļūdu līmenis (sk. 17.–
24. punktu). Pamatojoties uz darījumu pārbaudēm un iekļaujot koriģētos 
RER rezultātus, mēs lēšam, ka kļūdu līmenis ir 3,5 % (sk. I pielikumu). 

Ieteikumi 

44 Konstatējumi par to, kā ir izpildīti mūsu 2016. gada pārskatā24 sniegtie pieci 
ieteikumi, no kuriem visus piecus DEVCO ĢD bija īstenojis pilnībā25, ir aprakstīti 
3. pielikumā. 

45 Pamatojoties uz šo pārbaudi un mūsu konstatējumiem un secinājumiem par 
2019. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai. 

                                                      
24 Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaudei šogad mēs izvēlamies savu 2016. gada pārskatu, jo 

parasti Komisijai vajag pietiekami daudz laika, lai īstenotu mūsu ieteikumus. 

25 Šīs pārbaudes mērķis bija pārliecināties, ka, reaģējot uz mūsu ieteikumiem, ir ieviesti 
koriģējoši pasākumi, nevis novērtēt, cik efektīvi tie ir īstenoti. 
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1. ieteikums 

Vēl vairāk pilnveidot metodoloģiju un rokasgrāmatu, ko izmanto RER izpētē, lai risinātu 
šajā ziņojumā apzinātos problēmjautājumus un lai izpētē paziņoto kļūdu īpatsvaru 
padarītu ticamāku (sk. 30.–35. punktu). 

Termiņš: līdz 2021. gada beigām. 

2. ieteikums 

Formulēt atrunas par visām jomām, kurās konstatēts augsts riska līmenis, neatkarīgi no 
to daļas kopējos izdevumos un to finansiālās ietekmes (sk. 38. un 39. punktu). 

Termiņš: līdz 2020. gada darbības pārskata publicēšanai. 
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III nodaļa. Darbības rezultāti 
46 Veiktā revīzija mums ļāva ne tikai pārbaudīt darījumu pareizību, bet arī sagatavot 
apsvērumus par atlasīto darījumu darbības rezultātu aspektiem. Pamatojoties uz 
revīzijas jautājumu kopu, mēs veicām pārbaudes par projektiem, kuri jau bija pabeigti 
vai arī tuvojās nobeigumam, un sagatavojām atsevišķus apsvērumus par projektiem, ja 
tas bija nepieciešams mūsu revīzijai kopumā. 

47 Pārbaudēs uz vietas mēs konstatējām gadījumus, kad finansējums bija izlietots 
efektīvi un sekmēja projekta mērķu sasniegšanu. Tomēr mēs konstatējām arī tādus 
gadījumus, kad darbības efektivitāte un lietderība bija apdraudētas, jo iepirktās preces, 
pakalpojumi vai būvdarbi netika izmantoti, kā plānots, vai arī nebija nodrošināta 
projekta ilgtspēja. Piemēri sniegti 8. izcēlumā 

8. izcēlums 

Ar darbības rezultātiem saistītu apsvērumu piemēri 

a) Projekts darbojas sekmīgi 

Komisija parakstīja deleģēšanas nolīgumu par atkritumu apsaimniekošanas centra 
būvniecību Togo. Darbs sākās 2018. gada janvārī un līdz mūsu apmeklējumam uz 
vietas (2019. gada septembrī) būvdarbi norisinājās, kā plānots. Centra 
apmeklējums un tikšanās ar organizāciju, kas atbildīga par projekta īstenošanu, kā 
arī ar citām ieinteresētajām personām, apstiprināja, ka centrs darbojās un pildīja 
tam paredzēto funkciju, konkrēti, vides ietekmes ziņā. Līdz ar to projekts sekmīgi 
palīdzēja uzlabot dzīves apstākļus vairāk nekā pusei no miljona vietējo iedzīvotāju. 

b) Projekta ilgtspēja nav nodrošināta 

Komisija parakstīja iemaksu nolīgumu ar starptautisku organizāciju par projektu 
profesionālās izglītības atbalstam Kotdivuārā. Revīzijā mēs konstatējām, ka 
projekta ilgtspēja nebija nodrošināta. Kopš 2012. gada profesionālajām skolām 
valdības atvēlētais budžets bija samazinājies par 52 %, bet studentu skaits 
minētajā laikposmā bija pieaudzis par 130 %. Publiskais finansējums nebija 
pietiekams, lai skolas varētu uzturēt ēkas un aprīkojumu, kā arī iegādāties dažādas 
preces. 
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c) Saņēmēju iekšējā prakse nav pienācīga 

Komisija parakstīja deleģēšanas nolīgumu ar četrām saistītām starptautiskām 
organizācijām, lai īstenotu attīstības projektu Kenijā. Revidējot algu posteņus, mēs 
konstatējām darbiniekus, kuri saskaņā ar saviem līgumiem strādāja vairākiem 
projektiem, bet kuru algas pilnībā nāca no revidējamā projekta. Nebija ne 
dokumentu par to, ka šie darbinieki minētajā projektā norīkoti uz pilnu slodzi, nedz 
arī laika uzskaites sistēmas, kas ļautu pārliecināties par to, cik ilgi viņi faktiski 
strādājuši katram norīkojumam. Starptautiskās organizācijas mums atsūtīja e-
pastu, kurā apstiprināja, ka mūsu revīzijas aptverto mēnešu laikā šie cilvēki bija 
strādājuši tikai minētajam projektam, taču tās nespēja sniegt nekādu citu 
pierādījumu par viņu norīkošanu uz pilnu slodzi. Līdz ar to saņēmēju prakse nebija 
tāda, lai nodrošinātu pienācīgu revīzijas izsekojamību. 
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Pielikumi 

I pielikums. — EAF darījumu pārbaužu rezultāti 
 
  2019 2018 
  

  
  

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE   

  
  

Kopējais darījumu skaits 140 139 

    
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME   

   
Aplēstais kļūdu līmenis 3,5 % 5,2 % 

 
 

 

 Augšējā kļūdu robeža 4,9 %  

 Apakšējā kļūdu robeža 2,1 %  
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II pielikums. — EAF maksājumi 2019. gadā – galvenie reģioni 

 
Avots: Kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA). 

Eiropas Attīstības fonda maksājumi Āfrikā

Saņēmējvalstis
Desmit lielāko summu saņēmējas (milj. EUR)

1. Nigērija 119
2. Mali 103
3. Burkinafaso 94
4. Etiopija 91
5. Kongo (Brazavila) 91
6. Nigēra 91
7. Malāvija 87
8. Tanzānija 71
9. Uganda 64

10. Ruanda 60
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Avots: Kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA). 

 

 
Avots: Kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA). 

Eiropas Attīstības fonda maksājumi Karību jūras baseina un 
Klusā okeāna reģionā

Saņēmējvalstis
Piecas lielāko summu saņēmējas (milj. EUR)

1. Haiti 35
2. Dominikānas Republika 19
3. Jamaika 10
4. Dominika 9
5. Kirasao 7

Saņēmējvalstis
Piecas lielāko summu saņēmējas(milj. EUR)

1. Papua-Jaungvineja 14
2. Jaunkaledonija 13
3. Franču Polinēzija 11
4. Austrumtimora 7
5. Zālamana Salas 4
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III pielikums. — Eiropas attīstības fondiem iepriekš formulēto ieteikumu pēcpārbaude 

Gads ERP ieteikums 

ERP analīze par panākto virzību 

Pilnībā 
ieviests 

Ieviešana ir sākta 
Nav ieviests Neattiecas Nepietiekami 

pierādījumi lielākajā 
daļā aspektu 

dažos 
aspektos 

2016 

Mēs sniedzam Komisijai šādus ieteikumus: 
1. ieteikums. 
Stiprināt veco, atvērto un spēku zaudējušo EAF līgumu 
uzraudzību, lai vēl vairāk samazinātu to skaitu. 

x      

2. ieteikums. 
Līdz 2017. gada beigām jāpabeidz darba uzdevumu 
pārskatīšana visām savām revīzijām un izdevumu 
apstiprinājumpārbaudēm. 

x      

3. ieteikums. 
Paplašināt pasākumus savā 2017. gada rīcības plānā, lai 
GDP atrunā ietvertu arī netieši pārvaldītās dotācijas un 
programmu aplēses. 

x      

4. ieteikums. 
Apsvērt iespēju samazināt atsevišķu zema riska budžeta 
atbalsta darījumu RER padziļināto pārbaužu apmēru un 
pārdalīt ietaupītos resursus tam, lai vairāk veiktu ar 
projektiem saistīto darījumu padziļinātās pārbaudes. 

x      

5. ieteikums. 
Vēl vairāk uzlabot 2017. gada koriģētspējas aprēķinus, 
novēršot šajā gada pārskatā identificētos trūkumus. 

x      
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Eiropas Komisijas atbildes uz 
2019. finanšu gada pārskatu par 

darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un 
11. Eiropas Attīstības fonda
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KOMISIJAS GALĪGĀS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2019. GADA 
PĀRSKATU 

“GADA PĀRSKATS PAR DARBĪBĀM, KO FINANSĒ NO 8., 9., 10. UN 11. EIROPAS 
ATTĪSTĪBAS FONDA” 

II NODAĻA. ERP TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS ATTĪSTĪBAS FONDIEM 

DARĪJUMU PAREIZĪBA 

Izdevumi 

17. Komisija norāda, ka lielākā daļa kļūdu ir saistītas ar izdevumiem, kas nav radušies. Kā parādīts
iepriekš, lielākā daļa šo izdevumu varētu rasties vēlāk un tiktu rūpīgi pārbaudīti, kas nozīmē, ka šīs
kļūdas tad, iespējams, tiktu izlabotas.

1. izcēlums. Skaitļos izsakāmu kļūdu piemēri

c) Lai gan Komisija piekrīt, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana neatbilda paziņojumam par
līgumu, tā uzskata, ka konkursa procedūra tika veikta, pamatojoties uz projekta vajadzībām, ņemot
vērā ekonomiskos un drošības apsvērumus teritorijā Kongo Demokrātiskajā Republikā, kuru skāra
bruņoti konflikti un Ebolas vīrusa uzliesmojumi.

19. Komisija precizē, ka attiecībā uz Revīzijas palātas piekļuves nodrošināšanu valstij un objektiem
un telpām, kurās tiek veiktas ES finansētas darbības, Burundi ir saistoši pienākumi, kas ietverti
attiecīgajos finansēšanas nolīgumos, kā arī Kotonū nolīgumā. Komisijas Atalgojuma un individuālo
tiesību birojs (PMO), kas ir par ceļošanas vīzām atbildīgais Komisijas dienests, ir veicis visus
vajadzīgos pasākumus, lai vīzas varētu laikus izsniegt. Tomēr Komisijas mēģinājumi bija nesekmīgi,
galvenokārt ļoti sarežģītās politiskās situācijas dēļ. Pamatojoties uz Padomes lēmumu, apspriedes
starp ES un Burundi saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu ir slēgtas.

GADA DARBĪBAS PĀRSKATS UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI 

2019. gada atlikušā kļūdu īpatsvara (RER) izpēte 

31. Atlikušā kļūdu īpatsvara (RER) izpēte ir viens no vairākiem instrumentiem ticamības
veidošanas procesā. ERP norādītie ierobežojumi ir labi zināmi Komisijai, un tā tos ir ņēmusi vērā,
novērtējot savas pārvaldības sistēmas stiprās un vājās puses. Visi šie elementi kopā nodrošina, ka
DEVCO ĢD gada darbības pārskatā pārvaldības informācija ir izklāstīta patiesi un godīgi.

32. Attiecībā uz RER izpēti iepirkuma pārbaudes grafiki ir labi izstrādāti un ietver īpašus testus, kas
saistīti ar pretendentu noraidīšanu, atbilstību atlases un piešķiršanas kritērijiem un attiecīgā gadījumā
līgumu tiešu piešķiršanu līgumslēdzējiem.

33. RER metodoloģijas izstrādes laikā 2010. gadā lēmums par praktisko apmeklējumu skaitu
(deviņi) tika pieņemts pēc tam, kad tika apsvērtas izmaksu un ieguvumu priekšrocības, ko sniedz
pilnīga “uz vietas” pieeja, kā arī pilnīgi attālināta pieeja. Attiecībā uz 2019. gada RER izpēti praktiskie
apmeklējumi ietvēra vairāk nekā viena darījuma pārbaudi efektivitātes un ekonomijas apsvērumu dēļ,
un uz vietas tika pārbaudīti vairāk nekā 25 darījumi. Tas pārsniedza metodoloģijā prasīto skaitu (9).

34. Komisija vēlas precizēt, ka aplēses tika veiktas tikai par 3 no 357 darījumiem.
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Atbildot uz iepriekšējām piezīmēm par revidenta plašo rīcības brīvību veikt “aplēsi” par darījumu, 
DEVCO ĢD savā 2019. gada metodoloģijā ieviesa riska prēmijas pieeju kā līdzekli, lai nodrošinātu 
objektīvu pamatu kļūdu aplēsēm. Šī pieeja ietver 5 % prēmiju, kas pieskaitīta EAF vai budžeta 
vidējam kļūdu īpatsvaram.  

RER rokasgrāmatā ir detalizēti un ierobežoti veidi, kā darbuzņēmējam būtu jārīkojas, ja ir konkrēts 
juridisks vai loģistikas iemesls tam, ka dokumentus nevar pārbaudīt. 

35. RER metodoloģija un rokasgrāmata kā izpētes elementu ietver pārbaudi un paļaušanos uz 
iepriekšējo kontroles darbu. Izstrādājot un pilnveidojot RER metodoloģiju, rodas praktiskas 
priekšrocības, kas izriet no tā, ka tiek panākts piemērots līdzsvars starp izmaksām un ieguvumiem. 
Metodoloģija izskaidro loģisko pamatu pieejai attiecībā uz paļaušanos, kam pamatā ir 
izmaksu/ieguvumu apsvērumi. 

RER darbuzņēmējs pilnībā pārbaudīja visas atbildes uz šīm kontrolēm, piemēram, aritmētisko un 
juridisko precizitāti maksājumu un atgūto summu izmaiņās. Tas arī pārbaudīja Komisijas iepirkuma 
procedūras.  

Ir vairāki pilnīgi paļaušanās darījumu piemēri, kuros ziņots par RER kļūdām. 

2019. gada darbības pārskata pārbaude 

36. Metodoloģija, ko izmanto, lai noteiktu, vai būtu jāsniedz atrunas saistībā ar kļūdu īpatsvaru, 
nemainījās laikā starp 2017. gada darbības pārskatu un 2019. gada darbības pārskatu. Tas, ka 
2018. gada darbības pārskatā mazāku izdevumu jomām tika piemērotas atrunas un ka 2019. gada 
darbības pārskatā atrunu nebija, neatspoguļo tvēruma samazinājumus, bet gan ir šīs metodoloģijas 
stingras piemērošanas rezultāts. 

37. Atlikušā kļūdu īpatsvara (RER) izpēte ir viens no vairākiem instrumentiem ticamības 
veidošanas procesā. ERP norādītie ierobežojumi ir labi zināmi Komisijai, un tā tos ir ņēmusi vērā, 
novērtējot savas pārvaldības sistēmas stiprās un vājās puses. Visi šie elementi kopā nodrošina, ka 
DEVCO ĢD gada darbības pārskatā pārvaldības informācija ir izklāstīta patiesi un godīgi. 

38. Ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos ir ieviests de minimis noteikums atrunu sniegšanai. 
Tā mērķis ir koncentrēt atrunu skaitu tikai uz būtiskajām atrunām, vienlaikus saglabājot pārredzamību 
vadības ziņojumos.  

Atrunas, kas saistītas ar gadījumiem, kuros atlikušo kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni, 
netiek uzskatītas par būtiskām segmentos, kas veido mazāk nekā 5 % no departamenta kopējiem 
maksājumiem un kuru finansiālā ietekme ir mazāka par 5 miljoniem EUR. Tāpēc kvantitatīvas 
atrunas, kas nepārsniedz abas robežvērtības, nav vajadzīgas. Tas jo īpaši attiecas uz 
vēsturiskajām programmām, bet ne tikai uz tām. 

Tomēr joprojām tiek nodrošināta vadības ziņojumu pilnīga pārredzamība (jo gadījumi, attiecībā uz 
kuriem ir piemērots noteikums, ir pienācīgi minēti gada darbības pārskatā), un pat šim ievērojamajam 
atrunu skaita samazinājumam laikā no 2018. līdz 2019. gadam ir tikai ļoti ierobežota finansiālā 
ietekme. Tā kā tas galvenokārt attiecās uz vēsturiskajām programmām, kuras tiek pakāpeniski 
atceltas, to 17 atrunu kopējā finansiālā ietekme, kuras tika atceltas, piemērojot šo noteikumu, būtu 
bijusi 15,2 miljoni EUR jeb 1,4 % no visu 2019. gada atrunu kopējās finansiālās ietekmes. 
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39. Atrunu trūkums attiecībā uz DEVCO ĢD ir visu ticamības aspektu rūpīgas pārbaudes rezultāts, 
vienlaikus īstenojot visas Komisijas centrālo dienestu pamatnostādnes un norādījumus. 

Gadījumi, attiecībā uz kuriem ir piemērots de minimis noteikums, ir pienācīgi minēti gada 
darbības pārskatā, un tiem tiek cieši sekots līdzi tāpat kā jebkurām citām nepilnībām. 

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI 

1. ieteikums 

Komisija pieņem 1. ieteikumu. 

Komisija izskatīs iespējas uzlabot metodiku, pilnībā ņemot vērā paredzamās izmaksas un ieguvumus 
un nemainot atlikušo kļūdu īpatsvara izpētes būtību.  

2. ieteikums 

Komisija nepiekrīt 2. ieteikumam. 

Kopš 2019. finanšu gada ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos ir ieviests de minimis noteikums 
atrunu sniegšanai. Tā mērķis ir koncentrēt atrunu skaitu tikai uz būtiskajām atrunām, vienlaikus 
saglabājot pārredzamību vadības ziņojumos.  

Tomēr joprojām tiek nodrošināta vadības ziņojumu pilnīga pārredzamība (jo gadījumi, attiecībā uz 
kuriem ir piemērots noteikums, ir pienācīgi minēti gada darbības pārskatā). Skatīt arī Komisijas 
atbildi par 38. punktu.  

III NODAĻA. DARBĪBAS REZULTĀTI 

8. izcēlums. Ar darbības rezultātiem saistītu apsvērumu piemēri 

Projekta ilgtspēja nav nodrošināta 

Šis jautājums ir aktualizēts pēdējo divu politisko dialogu laikā. 
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AUTORTIESĪBAS 

© Eiropas Savienība, 2020. gads. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas 
palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu 
atkalizmantošanu.  

Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš 
pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana 
nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām.  

Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas 
privātpersonas, piem., ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas 
darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri 
norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja 
tieši autortiesību īpašniekiem. 

5. nodaļa — 5.2. pielikums, 8. nodaļa — 8.1. pielikums, EAF — II pielikums: 

kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA). 

6. nodaļa — 6.3. izcēlums: 

ikonas izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana  

Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas 
iepriekšējas piekrišanas. 
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