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Vispārējs ievads
0.1. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības (ES) iestāde1, kas veic

ES finanšu ārējo revīziju 2. 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 un apskatos, kā arī atzinumos par jauniem vai grozītiem ES tiesību aktiem
vai citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu pārvaldību 3.

0.2. ES vispārējo budžetu katru gadu pieņem Eiropas Savienības Padome un Eiropas
Parlaments. Mūsu gada pārskats – un vajadzības gadījumā arī citi mūsu produkti – ir
pamats 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 mēs nosūtām dalībvalstu
parlamentiem un Eiropas Parlamentam un Padomei.

0.3. Mūsu 2020. gada pārskats šoreiz atkal ir sadalīts divās atsevišķās daļās. Šī pirmā

pārskata daļa attiecas uz ES konsolidēto pārskatu ticamību un darījumu likumību un
pareizību. Otrā daļa attiecas uz ES budžeta sniegumu 2020. gada beigās4.

0.4. Mūsu pārskata centrālais elements ir deklarācija par ES konsolidēto pārskatu
ticamību un darījumu likumību un pareizību. Šai deklarācijai pievieno īpašos
izvērtējumus 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 jau 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. lpp.), 285.–
287. pants.

3

Pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.

4

Eiropas Revīzijas palātas Pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvoklis 2020. gada beigās.
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0.5. Šī ziņojuma daļa ir strukturēta šādi:
—

1. nodaļā ir sniegta ticamības deklarācija un kopsavilkums par rezultātiem, ko
esam ieguvuši pārskatu ticamības un darījumu likumības un pareizības revīzijā. Ir
arī aplūkota Komisijas informācija par pareizību un īsumā aprakstīta mūsu revīzijas
pieeja;

—

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

—

3. nodaļā sniegti mūsu konstatējumi par ES ieņēmumiem;

—

4.–9. nodaļā atbilstoši galvenajām kategorijām daudzgadu finanšu shēmā (DFS)
2014.–2020. gadam 5 aprakstīti rezultāti, kurus ieguvām, pārbaudot darījumu
likumību un pareizību un izskatot Komisijas gada darbības pārskatus, Komisijas
iekšējās kontroles sistēmu elementus un citus pārvaldības pasākumus.

0.6. Tā kā par katru DFS kategoriju nesagatavo atsevišķu finanšu pārskatu, tad katrā
nodaļā formulētie 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 daudzi specifiskie termini ir paskaidroti 6.
Kad glosārijā definētie termini katrā nodaļā ir minēti pirmoreiz, tie attēloti slīprakstā.

5

Mēs atsevišķi neaplūkojam 6. kategoriju “Kompensācijas” un izdevumus ārpus DFS, kā arī
nesagatavojam īpašo izvērtējumu par 3. kategoriju “Drošība un pilsonība” un 4. kategoriju
“Globālā Eiropa” (attiecīgi 7. un 8. nodaļa).

6

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=58 667
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0.8. Mūsu kā ārējā revidenta pienākums ir paziņot savus revīzijas konstatējumus un
izdarīt vajadzīgos secinājumus, lai sniegtu neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par
pārskatu ticamību un darījumu likumību un pareizību. Covid-19 ceļošanas
ierobežojumu dēļ gandrīz nemaz nebija iespējams veikt pārbaudes uz vietas, tāpēc
lielākoties veicām dokumentārās pārbaudes un intervējām revidējamās vienības
attālināti. Lai gan apstākļos, kad nav veiktas pārbaudes uz vietas, var pieaugt kļūdu
neatklāšanas risks, iegūtie pierādījumi ļāva mums pabeigt darbu un izdarīt
secinājumus.

0.9. Šajā pārskatā ir iekļautas Komisijas (un, attiecīgos gadījumos, citu ES iestāžu un
struktūru) atbildes uz mūsu apsvērumiem.
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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
pārskati 1 un budžeta izpildes ziņojumi 2 par 2020. gada 31. decembrī slēgto
finanšu gadu, kurus Komisija apstiprinājusi 2021. gada 30. 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 2020. gada
31. decembrī slēgto finanšu gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo
ES finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas
plūsmas un neto aktīvu izmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka
Finanšu regula un grāmatvedības noteikumi, kas pamatojas uz starptautiski
atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība
Ieņēmumi
Atzinums par ieņēmumu likumību un pareizību

III. Uzskatām, ka pārskatiem par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie
ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

1

Konsolidētie finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas
plūsmas pārskatu, neto aktīvu izmaiņu pārskatu, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus (tostarp informāciju pa segmentiem).

2

Budžeta izpildes pārskati ietver arī skaidrojumus.
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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 2020. 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 iegūtie
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
2020. 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 4,0 %. Galvenokārt
tāpēc, ka atkal pieauga kohēzijas jomas izdevumi, atlīdzinājuma izdevumi
2020. gadā pieauga līdz 87,2 miljardiem EUR, kas veido 59,0 % no mūsu revīzijas
datu kopas3. Tātad mūsu konstatēto kļūdu ietekme ir gan būtiska, gan plaši
izplatīta pieņemtajos gada izdevumos.

Galvenie revīzijas jautājumi
Mēs novērtējām saistības pensijām un citiem darbinieku pabalstiem

VII. ES bilancē ir iegrāmatotas saistības pensijām un citiem darbinieku

pabalstiem, kas 2020. gada beigās bija 116,0 miljardi EUR un veido vairāk nekā
trešo daļu no kopējām 2020. gada saistībām, kuras ir 313,5 miljardi EUR.

VIII. Lielākā daļa saistību pensijām un citiem darbinieku pabalstiem attiecas uz

Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmu (PSEO)
(100,7 miljardi EUR). Pārskatos reģistrētās šā veida saistības ir pašreizējās vērtības
aplēse paredzamajiem nākotnes maksājumiem, kas ES būs jāveic, lai pildītu pensiju
maksāšanas pienākumus.
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IX. No pensiju shēmas maksātos pabalstus sedz no ES budžeta. Ja ES nav

izveidots speciāls pensiju fonds, ko kura segt nākotnes pensiju saistību izmaksas,
dalībvalstis kopīgi garantē pabalstu izmaksāšanu, un ierēdņi sedz trešo daļu no
shēmas finansēšanas izmaksām. Eurostat katru gadu Komisijas grāmatveža
uzdevumā aprēķina šīs saistības, izmantojot tādus parametrus kā ES ierēdņu
vecuma profils un paredzamais mūža ilgums un pieņēmumus par nākotnes
ekonomisko stāvokli. Šos parametrus un pieņēmumus novērtē arī Komisijas
aktuāri.

X. Pensiju saistību pieaugums 2020. gadā ir galvenokārt skaidrojams ar to, ka ir

samazinājusies nominālā diskonta likme, ko ietekmē vispārējo procentu likmju
samazinājums4. Šis ir galvenais iemesls tam, ka pensiju saistības laikā no 2014. līdz
2020. gadam ir pieaugušas par 98 %, proti, no 50,9 miljardiem EUR līdz
100,7 miljardiem EUR 5.

XI. Otra lielākā daļa no saistībām, kas paredzētas pensijām un citiem darbinieku
pabalstiem, ir aplēstās ES saistības kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai; šīs
saistības 2020. gada beigās bija 12,9 miljardi EUR. Tās attiecas uz izmaksām par
ES darbinieku veselības aprūpi, kuras ir jāsedz periodā pēc tam, kad darbinieks ir
pensionējies (atskaitot darbinieku iemaksas).

XII. Savas revīzijas laikā mēs novērtējam aktuāra pieņēmumus par šīm shēmām
un no tiem izrietošo novērtējumu. Savu novērtējumu balstām uz neatkarīga ārējā
aktuārā eksperta darbu. Mēs pārbaudām šo saistību aprēķina pamatā esošos
datus, aktuāros parametrus, kā arī pašu aprēķinu. Pārbaudām arī šo saistību
izklāstu konsolidētajā bilancē un konsolidēto finanšu pārskatu skaidrojumos.

XIII. Mēs secinām, ka konsolidētajā bilancē norādītā aplēse par pensiju un citu

darbinieku pabalstu kopējām saistībām, ir patiesa un ticama. Noslēgumā varam
piebilst, ka turpināsim šo nozīmīgo saistību aprēķina novērtēšanu, tostarp pamatā
esošo datu ticamības novērtēšanu, un tādējādi palīdzēsim Komisijai pastāvīgi
uzraudzīt šīs saistības.
Mēs novērtējām būtiskākās pārskatos atspoguļotās gada noslēguma aplēses

XIV. 2020. gada beigās bija aplēsts, ka attiecināmie izdevumi, kuri radušies
atbalsta saņēmējiem, bet par kuriem vēl nav sniegts pārskats, bija

3

Plašāka informācija ir sniegta mūsu 2020. gada pārskata 1.21.–1.26. punktā.

4

ES 2020. gada pārskati, 2.9. skaidrojums.

5

Informācija sniegta ES gada pārskatu (2014.–2020. gads) 2.9. skaidrojumā.
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107,8 miljardi EUR (2019. gada beigās – 105,7 miljardi EUR). Šīs summas tika
reģistrētas kā uzkrātie izdevumi 6.

XV. 2020. gada beigās summa, kas netika izlietota dalīti pārvaldītiem finanšu
instrumentiem un atbalsta shēmām un kas tika atzīta ES pārskatos, bija lēsta
7,2 miljardu EUR apmērā (2019. gada beigās – 6,9 miljardi EUR); bilancē tā
iegrāmatota kā “Citi avansi dalībvalstīm”.

XVI. Lai novērtētu šīs gada noslēguma aplēses, mēs pārbaudījām sistēmu, ko

Komisija bija izveidojusi periodu nodalīšanas aprēķiniem, lai pārliecinātos par tās
pareizību un pilnīgumu 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
piemēroto vispārējo metodoloģiju.

XVII. Mēs secinām, ka konsolidētajā bilancē norādītā aplēse par kopējo

summu, ko veido uzkrātie izdevumi un citi avansi dalībvalstīm, ir atspoguļota
patiesi.
Mēs izskatījām aktīvu un attiecīgo ieņēmumu summas (no darījumiem, kas nav
saistīti ar komerciālu apmaiņu), ko radīja AK izstāšanās process

XVIII. 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 no iepriekšējām daudzgadu
finanšu shēmām izrietošās finansiālās saistības, ko nosaka tās dalība Eiropas
Savienībā. Pārejas periodā, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, AK turpināja
veikt iemaksas ES budžetā un saņemt budžeta maksājumus, it kā tā būtu
dalībvalsts.

XIX. Pēc pārejas perioda beigām turpmāki abpusējie pienākumi, kas jāpilda kā
ES, tā AK, rada noteiktus pasīvus un debitoru saistības Eiropas Savienībai. Tas ir
jāatspoguļo ES gada pārskatos. Komisija lēsa, ka bilances datumā AK bija parādā
Eiropas Savienībai 49,6 miljardus EUR, savukārt ES bija parādā Apvienotajai
Karalistei 2,1 miljardu EUR. Tāpēc ES pārskatos bija norādīts, ka bilances datumā
no AK pienācās neto summa 47,5 miljardu EUR apmērā.

6

Tie ietver uzkrātos izdevumus bilances saistību pusē 64,4 miljardu EUR apmērā un bilances
aktīvu pusē 43,4 miljardus EUR, kas samazina priekšfinansējuma vērtību.
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XX. Veicot ierastās revīzijas procedūras, mēs apspriedām ar Komisiju atzīto

aktīvu un attiecīgo ieņēmumu summu laika grafiku, precizitāti un pilnīgumu. Mēs
atkārtoti aprēķinājām attiecīgās summas, salīdzinājām tās ar attiecīgajiem
ierakstiem un pārbaudījām visu izmantoto pieņēmumu piemērotību.

XXI. Mēs secinām, ka saistībā ar AK izstāšanās procesu atzīto kopējo aktīvu un
ieņēmumu aplēses konsolidētajos gada pārskatos ir atspoguļotas patiesi. Arī
turpmāk pārskatīsim šīs summas.
Mēs novērtējām Covid-19 pasākumu ietekmi uz pārskatiem

XXII. Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Komisija mobilizēja ievērojamus

resursus, lai nostiprinātu dalībvalstu sabiedrības veselības nozari un mazinātu
krīzes sociālekonomisko ietekmi Eiropas Savienībā. Cita starpā tika finansēta
ārkārtas medicīnas preču piegāde, tika ieviesta lielāka elastība Eiropas strukturālo
un investīcija fondu finansiālā atbalsta izmantošanā un tika izsniegti aizdevumi
dalībvalstīm ar izdevīgiem noteikumiem. Šo iniciatīvu finansiālā ietekme
ievērojami skar finanšu pārskatus.

XXIII. Veicot ierastās revīzijas procedūras, mēs revidējām ES aktīvus, saistības,
ieņēmumus un izdevumus, arī saistībā ar Komisijas veiktajiem pasākumiem. Mēs
secinām, ka šie elementi ir patiesi atspoguļoti konsolidētajos gada pārskatos.

Citi jautājumi

XXIV. Vadība atbild par “pārējās informācijas” sniegšanu. Ar pārējo

informāciju saprot pārskatu sadaļu “Būtiskākā informācija par finanšu gadu”, bet
ne 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 saskan vai 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

XXV. 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
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būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu
pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu
regulējumam (tiesību aktiem, noteikumiem, principiem un standartiem). Komisijai
ir galīgā atbildība par ES pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību
(LESD 317. pants).

XXVI. 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.

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

XXVIII. 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

XXIX. 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.

XXX. 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
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muitas iestāžu pārskatus un analizējam muitas nodokļu plūsmu, līdz Komisija šīs
summas ir saņēmusi un atspoguļojusi pārskatos.

XXXI. 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
atbilstīgu izmantošanu un iestāde vai struktūra ir pieņēmusi šo pierādījumu,
avansa maksājumu dzēšot, kas var nenotikt līdz nākamajam gadam.

XXXII. 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 lielāks 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 turpmāku
notikumu vai nosacījumu dēļ organizācijai var nākties pārtraukt darbību;
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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.

XXXIII. 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.

XXXIV. 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.

2021. gada 15. jūlijā

Klaus-Heiner LEHNE
priekšsēdētājs

European Court of Auditors
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
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Ievads
Eiropas Revīzijas palātas uzdevumi

1.1. Mēs esam ES neatkarīgie revidenti. Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības

darbību (LESD) 7 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 efektīvi 8,

d)

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

1.2. Veicot darbu, kas vajadzīgs ticamības deklarācijas izstrādei (paskaidrojumu

sk. 1.1. pielikumā), mēs izpildām pirmos divus no minētajiem uzdevumiem. Budžeta
izpildes snieguma aspektus (saimnieciskums, lietderība un efektivitāte) aplūkojam
atsevišķā gada pārskata daļā 9. Viss mūsu revīzijas darbs tiek plaši izmantots arī mūsu
atzinumos par ierosinātajiem tiesību aktiem.

7

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

8

Sk. glosārija šķirkli pareiza finanšu pārvaldība.

9

Par šiem aspektiem ziņojam Eiropas Revīzijas palātas Pārskatā par ES budžeta sniegumu
(stāvoklis 2020. gada beigās) un mūsu īpašajos – lietderības revīzijas – ziņojumos.
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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, aptverot arī Komisijas informāciju par pareizību;

b)

iekļauta informācija par gadījumiem, kurus kā iespējamu krāpšanu esam
paziņojuši Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), un sniegta informācija
par mūsu revīzijām attiecībā uz ES darbību krāpšanas apkarošanai;

c)

īsumā aprakstīta mūsu revīzijas pieeja (sk. 1.1. pielikumu).

1.4. Covid-19 ceļošanas ierobežojumu dēļ gandrīz nemaz nebija iespējams veikt

pārbaudes uz vietas, iegūt dokumentu oriģinālus, klātienē intervēt revidējamās
vienības darbiniekus un pārbaudīt ES finansētu tiešo rezultātu fizisku esību. Tāpēc
lielākā daļa darba sastāvēja no dokumentārām pārbaudēm un revidējamo vienību
attālinātām intervijām. Lai gan apstākļos, kad nav veiktas pārbaudes uz vietas, var
pieaugt kļūdu neatklāšanas risks 10, no revidējamajām vienībām iegūtie pierādījumi ļāva
mums pabeigt darbu un izdarīt secinājumus.

ES izdevumi ir nozīmīgs līdzeklis rīcībpolitikas mērķu
sasniegšanai

1.5. ES izdevumi ir svarīgs līdzeklis politikas mērķu sasniegšanai, bet tas nav

vienīgais līdzeklis. Citi svarīgi pasākumi ir tiesību aktu piemērošana, preču,
pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un iedzīvotāju brīva pārvietošanās visā Eiropas
Savienībā. 2020. gadā ES izdevumi bija 173,3 miljardi EUR 11, kas ir 1,1 % no kopējā
ES dalībvalstu un AK nacionālā kopienākuma 12 (sk. 1.1. izcēlumu).

10

Neatklāšanas risks ir risks, ka revidents neatklās novirzi, ko nav izlabojuši revidējamās
vienības iekšējās kontroles mehānismi.

11

Sk. ES 2020. gada konsolidētos pārskatus, budžeta izpildes ziņojumus un skaidrojumus un
DFS 4.3. iedaļu “Maksājumu apropriāciju izpilde”.

12

Kopējais ES dalībvalstu un Apvienotās Karalistes NKI, Eiropas Komisijas 2020. gada pārskati,
A pielikums, Ieņēmumi, ES-27 vispārējās valdības izdevumi,
sk.https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/.
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1.1. izcēlums
ES 2020. gada izdevumi kā daļa no nacionālā kopienākuma (NKI) un
vispārējās valdības izdevumiem

100 %

ES 27 un AK* nacionālais kopienākums
15 480 miljardi EUR

46 %**

ES 27 vispārējās valdības izdevumi
7119 miljardi EUR

1,1 %
ES budžeta izdevumi
173 miljardi EUR
* Kopējais ES dalībvalstu un Apvienotās Karalistes NKI, ņemot vērā, ka 2020. gadā AK veica
iemaksas ES budžetā tāpat kā pārējās dalībvalstis.
** Izsakot kā proporciju no ES-27 nacionālā kopienākuma, atskaitot AK, ES-27 vispārējās valdības
izdevumi veidotu 54 %.
Avots: Attiecība uz dalībvalstu NKI: Eiropas Komisijas gada pārskati par 2020. gadu, A pielikums,
Ieņēmumi; attiecībā uz dalībvalstu vispārējās valdības izdevumiem: Eurostat, ikgadējie nacionālie
konti; attiecībā uz ES izdevumiem: Eiropas Komisija, Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie
pārskati.

1.6. ES līdzekļus izmaksā saņēmējiem, izmantojot vienreizējus maksājumus / gada

maksājumus vai vairākus maksājumus daudzgadu izdevumu shēmās. No ES 2020. gada
budžeta izmaksāja 134,6 miljardus EUR vienreizējos, starpposma vai galīgajos
maksājumos, kā arī 38,7 miljardus EUR kā priekšfinansējumu. Kā redzams
1.2. izcēlumā, lielākā daļa ES budžeta tika kategorijām “Dabas resursi” un “Kohēzija”,
kam sekoja “Konkurētspēja”.
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1.2. izcēlums
2020. gada maksājumi daudzgadu finanšu shēmas (DFS) kategorijās

Konkurētspēja
24,1 (13,9 %)
Īpaši instrumenti
1,1 (0,6 %)
Administrācija
10,3 (6,0 %)

(mljrd. EUR)

Maksājumi

Kohēzija
59,5 (34,3 %)

173,3

mljrd. EUR

Globālā Eiropa
11,4 (6,6 %)
Drošība un pilsonība
6,3 (3,7 %)
DFS 1.a
DFS 1.b
DFS 2.
DFS 3.
DFS 4.
DFS 5.
DFS 9.

vots: ERP.

Dabas resursi
60,6 (34,9 %)

apakškategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai (“Konkurētspēja”)
apakškategorija. Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija (“Kohēzija”)
kategorija. Dabas resursi
kategorija. Drošība un pilsonība
kategorija. Globālā Eiropa
kategorija. Administrācija
kategorija. Īpaši instrumenti
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Revīzijas konstatējumi par
2020. finanšu gadu
Pārskatu ticamība
Pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas

1.7. Mūsu konstatējumi attiecas uz ES 2020. finanšu gada konsolidētajiem

pārskatiem 13 (“pārskati”). Konsolidētos pārskatus kopā ar grāmatveža apliecinājuma
vēstuli saņēmām 2021. gada 1. jūlijā, t. i., pirms Finanšu regulā paredzētā termiņa 14.
Pārskati ietver sadaļu “Būtiskākā informācija par 2020. finanšu gadu”, kurā iekļauta
finanšu pārskatu analīze 15. Palātas revīzijas atzinums uz šo pārskatu sadaļu neattiecas.
Tomēr saskaņā ar revīzijas standartiem mēs esam novērtējuši, vai šis dokuments
saskan ar pārskatos sniegto informāciju.

1.8. Komisijas publicētie pārskati liecina, ka 2020. gada 31. decembrī kopējās

saistības bija 313,4 miljardi EUR salīdzinājumā ar kopējiem aktīviem 280,0 miljardu EUR
vērtībā. Starpību, kas ir 33,4 miljardi EUR, veidoja (negatīvie) neto aktīvi, kuros ietilpst
rezerves un tā ES līdz 31. decembrim jau radušos izdevumu daļa, kas jāfinansē no
nākotnes budžetiem. 2020. gada saimnieciskās darbības rezultāts bija
57,4 miljardi EUR.

13

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 neto aktīvu izmaiņu pārskats, kā arī attiecīgie finanšu
pārskatu skaidrojumi;
b) budžeta izpildes pārskati par gada ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī attiecīgie
skaidrojumi.

14

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs)
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.).

15

Sk. 2. ieteicamo praktisko vadlīniju (RPG 2) “Finanšu pārskatu apspriešana un analīze”, ko
sagatavojusi Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu padome (IPSASB).
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1.9. 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 jautājumi saistībā ar 2020. 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. Par galvenajiem revīzijas jautājumiem mēs ziņojam ticamības deklarācijā.

Darījumu pareizība

1.11. Mēs pārbaudījām ES ieņēmumus un izdevumus, lai novērtētu, vai ieņēmumi

ir iekasēti un izdevumi veikti atbilstoši 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).

1.13. Attiecībā uz izdevumiem mēs veidojām reprezentatīvu 728 darījumu izlasi.

Šie darījumi ir ES budžeta līdzekļu pārskaitījumi ES izdevumu galasaņēmējiem
(sk. 1.1. pielikuma (11) un (12) punktu). Šo darījumu pārbaudē iegūtā informācija ir
izmantota, lai izstrādātu ticamības deklarāciju un aplēstu nepareizu darījumu daļu visā
revīzijas datu kopā, augsta riska un zema riska izdevumos (sk. 1.18. punktu) un katrā
DFS kategorijā, par kuru mēs izstrādājam īpašo izvērtējumu (DFS 1.a, 1.b, 2 un
5. kategorija).
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1.14. Mūsu 2020. gada revīzijas datu kopa attiecībā uz ieņēmumiem bija

174,3 miljardi EUR (sk. 3.1. izcēlumu un [3.4. punktu), savukārt attiecībā uz
izdevumiem – 147,8 miljardi EUR. Šajās summā ir ieskaitītas arī Apvienotās Karalistes
iemaksas budžetā un AK saņemtie maksājumi saskaņā ar Izstāšanās līguma
nosacījumiem 16.

1.15. Mūsu revīzijas datu kopas sadalījums vienreizējos, starpposma (Komisijas

pieņemtajos) un galīgajos maksājumos, priekšfinansējuma dzēšana un ikgadējie
pārskatu pieņemšanas lēmumi salīdzinājumā ar ES izdevumiem katrā DFS kategorijā ir
atspoguļoti 1.3. izcēlumā (sk. 1.1. pielikuma (11) punktu).

16

Izstāšanās līguma 135. panta 1. punktā ir noteikts: “Apvienotā Karaliste saskaņā ar Ceturto
Daļu 2019. un 2020. gadā veic ieguldījumu Savienības budžetā un piedalās tā izpildē.”
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1.3. izcēlums
Mūsu revīzijas datu kopas (147,8 miljardi EUR) un ES izdevumu
(173,3 miljardi EUR) salīdzinājums DFS kategorijās 2020. gadā
(mljrd. EUR)
0

10

20

Konkurētspēja
24,1
16,3

Kohēzija

30

40

50

60

Virsējā josla ir maksājumi
Apakšējā josla ir mūsu revīzijas datu
kopa

59,5(*)
48,4

Dabas resursi
60,6
60,3

Drošība un pilsonība
6,3
3,1

Globālā Eiropa
11,4
9,2

Administrācija
10,3
10,4

Īpaši instrumenti
1,1
0,1

Vienreizējie, starpposma un galīgie
maksājumi

Priekšfinansējuma maksājumi (ieskaitot
avansus finansēšanas vadības
instrumentiem, ESIF, aģentūrām un
Garantiju fondam ārējai darbībai)

Ikgadējais lēmums par pārskatu
pieņemšanu (2014.–2020. gada
plānošanas periods)

Priekšfinansējuma dzēšana (ieskaitot
trasta fondu izmaksas DFS 4. kategorijai
un 2017. un 2018. gada maksājumus
2019. gadā slēgtajām darbības
programmām DFS 1.b apakškategorijā)

Kategorijā “Kohēzija” priekšfinansējuma summā (58,3 miljardi EUR) ir ieskaitīti 2014.–2020. gada
starpposma maksājumi, kas attiecas uz Komisijas vēl nepieņemtiem izdevumiem, kuri ir
47,2 miljardi EUR (sk. 5.1. izcēlumu).
(*)

Avots: ERP.
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1.16. Kā redzams 1.4. izcēlumā, izdevumi kategorijā “Dabas resursi” veido lielāko

kopas daļu (40,8 %), tiem seko izdevumi kohēzijas (32,8 %) un konkurētspējas (11,0 %)
jomā.

1.4. izcēlums
Mūsu 2020. gada revīzijas datu kopas (147,8 miljardi EUR) iedalījums
atbilstoši DFS kategorijām
Revīzijas datu kopa
Konkurētspēja
16,3 (11,0 %)

(mljrd. EUR)
Kohēzija
48,4 (32,8 %)

Īpaši instrumenti
0,1 (0,1 %)
Administrācija
10,4 (7,0 %)

147,8

mljrd. EUR

Globālā Eiropa
9,2 (6,2 %)
Drošība un pilsonība
3,1 (2,1 %)

Avots: ERP.

Dabas resursi
60,3 (40,8 %)
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Joprojām ir kļūdas dažu veidu izdevumos

1.17. Turpmāk izklāstīti mūsu galvenie konstatējumi par ES ieņēmumu un

izdevumu pareizību.
a)

Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka kļūdu līmenis ieņēmumos nav būtisks.
Mūsu pārbaudītās sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojās
efektīvi. Tomēr galvenie tradicionālo pašu resursu (TPR) iekšējās kontroles
mehānismi, ko mēs novērtējām dažās dalībvalstīs, un NKI aptiprinājumpārbaužu
cikla noslēgšana, ko novērtējām Komisijā, darbojās daļēji efektīvi pastāvīgu
nepilnību dēļ (sk. 3.9.–3.17. punktu). Mēs arī konstatējām nozīmīgas nepilnības
dalībvalstu kontroles mehānismos, ar ko mazina muitas nodokļu iztrūkumu, un šo
nepilnību novēršanai nepieciešama ES rīcība. Šīs nepilnības neietekmē mūsu
revīzijas atzinumu par ieņēmumiem, jo tās neattiecas uz pārskatiem
pakārtotajiem darījumiem. Tās tikai norāda uz risku, ka TPR varētu būt nepilnīgi.
Mūsu nesenajā īpašajā ziņojuma par muitas kontroli ir ieteikts uzlabot šo jomu
(sk. 3.18. un 3.19. punktu) 17.

b)

Attiecībā uz izdevumiem mūsu revīzijas pierādījumi kopumā liecina, ka kļūdu
līmenis bija būtisks, proti, 2,7 % 18 (sk 1.5. izcēlumu). Lielāko daļu šā kļūdu
īpatsvara veidoja kohēzijas joma (41,8 %), kam sekoja kategorijas “Dabas resursi”
(29,3 %), “Konkurētspēja” (15,5 %) un “Globālā Eiropa” (8,1 %). Kļūdu līmenis
joprojām ir būtisks augsta riska izdevumos, kuri galvenokārt ir tā dēvētie
atlīdzinājuma izdevumi (sk. 1.18., 1.21. un 1.22. punktu). Šādi izdevumi veidoja
59,0 % no mūsu revīzijas datu kopas.

17

Sk. īpašo ziņojumu Nr. 04/2021 “Muitas kontrole: nepietiekama saskaņotība kaitē
ES finanšu interesēm”.

18

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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1.5. izcēlums
Aplēstais kļūdu līmenis 2016.–2020. gadā
95 %
ticamības
intervāls

Augšējā kļūdu robeža
ERP aplēstais kļūdu līmenis
Apakšējā kļūdu robeža

6%

4%

4,0 %
3,4 %

3,1 %
2%

2,4 %
2,2 %
1,4 %

0%

2016

2017

3,4 %

2,6 %
1,8 %

2018

3,6 %

2,7 %

3,6 %

2,7 %

1,8 %

2019

Būtiskuma slieksnis
2,0 %

1,8 %

2020

Mēs definējam kļūdu kā naudas summu, 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.
Avots: ERP.

Sarežģītie noteikumi un ES līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu
risku

1.18. Veikuši riska analīzi, kuras pamatā ir mūsu iepriekšējo revīziju rezultāti un
pārvaldības un kontroles sistēmu novērtējums, iedalījām pakārtoto darījumu
revidējamo datu kopu augsta un zema riska izdevumos, lai veidotu reprezentatīvu
izlasi.
—

19

Izdevumos, kuriem piemēro vienkāršotus noteikumus, kļūdu risks ir zemāks. Šāda
veida izdevumi galvenokārt ir uz maksājumtiesībām balstīti maksājumi 19, saistībā
ar kuriem līdzekļu saņēmējiem ir jāievēro daži nosacījumi, kas pārsvarā ir
vienkārši.

Maksājumtiesību izdevumi ietver administratīvos izdevumus.
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—

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 (publiskais iepirkums vai valsts atbalsta noteikumi).

1.19. Arī 2020. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, mēs konstatējām, ka zema riska

izdevumos kļūdu līmenis nebija būtisks, bet augsta riska izdevumos – joprojām būtisks.
Tātad mūsu 2020. gada revīzijas rezultāti apstiprina mūsu novērtējumu un riska
klasifikāciju, kurā atspoguļojas tas, ka līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu risku.

1.20. Plašāka informācija par augstā riska datu kopu un kļūdām, ko tajā atklājām, ir
sniegta 1.6. izcēlumā un 1.21.–1.30. punktā.

1.6. izcēlums
2020. gada revīzijas datu kopas sadalījums zema riska un augsta riska
izdevumos

Avots: ERP.
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Lielā daļā mūsu revīzijas datu kopas ir būtisks kļūdu līmenis

1.21. Augsta riska izdevumi veido 59,0 % no mūsu revīzijas datu kopas, kas ir vairāk

nekā pagājušajā gadā, kad tie revīzijas kopā veidoja apmēram 53,1 %. Augsta riska
izdevumu daļa šogad pieaugusi lielākoties tāpēc, ka vēl par 20,0 miljardiem EUR
palielinājās mūsu kohēzijas jomas revīzijas datu kopa. Kā redzams 1.7. izcēlumā,
kategorija “Kohēzija” veido lielāko daļu no mūsu augsta riska datu kopas
(48,4 miljardi EUR), un tai seko kategorijas “Dabas resursi” (18,8 miljardi EUR) un
“Konkurētspēja” (10,3 miljardi EUR).

1.22. Ņemot vērā rezultātus, ko ieguvām visu DFS kategoriju augsta riska izdevumu

pārbaudēs, mēs lēšam, ka kļūdu līmenis šā veida izdevumos ir 4,0 % (2019. gadā –
4,9 %), kas pārsniedz 2,0 % būtiskuma slieksni (sk. 1.6. izcēlumu).

1.7. izcēlums
Sadalījums augsta un zema riska izdevumos atbilstoši DFS
kategorijām

Visi izdevumi

Augsta riska izdevumi
DFS kategorijās

(mljrd. EUR)

Kohēzija: 48,4

Zems
risks
60,6
(41,0 %)

Augsts
risks
87,2
(59,0 %)

Dabas resursi: 18,8
Konkurētspēja: 10,3
Globālā Eiropa: 7,4
Drošība un pilsonība: 2,2
Īpaši instrumenti: 0,1

Avots: ERP.
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1.23.

“Kohēzija” (5. nodaļa). Šīs jomas izdevumus īsteno, galvenokārt
izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Sociālo
fondu. Šie izdevumi pārsvarā ir atlīdzinājuma maksājumi, ko mēs uzskatām par augsta
riska izdevumiem. Galvenie kļūdu veidi, ko mēs konstatējām un izteicām skaitļos, bija
neattiecināmi projekti un izdevumi, iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi (īpaši valsts
atbalsta noteikumu neievērošana) un svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums.

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 31 % no šīs kategorijas maksājumiem, mēs atkal
konstatējām būtisku kļūdu līmeni. Šo jomu izdevumi pārsvarā ir atlīdzinājuma
maksājumi. Šai jomai visraksturīgākās kļūdas ir neattiecināmas izmaksas,
administratīvas kļūdas un svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums.

1.25.

“Konkurētspēja” (4. nodaļa). Tāpat kā iepriekšējos gados šajā jomā
pētniecības izdevumi (“Apvārsnis 2020” un Septītā pamatprogramma) joprojām ir
pakļauti augstam riskam, un tie ir galvenais kļūdu avots. Pētniecības izdevumos
sastopamās kļūdas ir dažādas neattiecināmu izmaksu kategorijas (īpaši – tiešās
personāla izmaksas un citas tiešās izmaksas), svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums
un revīzijas darba izsekojamības trūkums.

1.26.

“Globālā Eiropa” (8. nodaļa). Šīs jomas izdevumi ir galvenokārt
atlīdzinājuma maksājumi un attiecas uz ārējām darbībām, ko finansē no ES budžeta.
Visi šīs kategorijas izdevumu veidi tiek uzskatīti par augsta riska izdevumiem, izņemot
budžeta atbalsta maksājumus, kas atbilst apmēram 19 % šīs kategorijas izdevumu.
Lielākā daļa šajā jomā atrasto kļūdu ir svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums,
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana, izmaksas, kuras nav radušās, un
neattiecināmas izmaksas.
Attiecināmības kļūdas joprojām veido lielāko daļu no augsta riska izdevumiem
aplēstā kļūdu līmeņa

1.27. Tāpat kā pēdējos gados turpmāk sīkāk aprakstām kļūdu veidus, kas konstatēti

augsta riska izdevumos, jo tajos pastāvīgi ir būtisks kļūdu līmenis. 1.8. izcēlumā ir
parādīts, kā 2020. gada augsta riska izdevumiem aplēstajā kļūdu līmenī ir pārstāvēti
dažādi kļūdu veidi, kā arī dots salīdzinājums ar attiecīgajām 2016.–2019. gada aplēsēm.
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1.8. izcēlums
Kļūdu veidi augsta riska izdevumiem aplēstajā 2020. gada kļūdu
līmenī
2016 2017 2018 2019 2020
100 %

4,0 %
11,4 %

80 %
18,7 %

60 %

20,8 %

Komisijas, starpniekstruktūru
un citas kļūdas
Maksājumi, par kuriem nebija
sniegti apliecinošie
dokumenti
Nopietnas kļūdas publiskajā
iepirkumā, dotāciju
piešķiršanas procedūrās un
valsts atbalstā
Neattiecināmi projekti,
darbības vai saņēmēji

40 %

45,1 %

20 %

Izmaksu deklarācijās iekļautas
neattiecināmas izmaksas

0%

4,8 %

3,7 %

4,5 %

4,9 %

4,0 % Aplēstais kļūdu līmenis augsta riska izdevumos

Avots: ERP.

1.28. Arī 2020. gadā mēs konstatējām attiecināmības kļūdas, kas veidoja lielu daļu

no mūsu aplēstā kļūdu līmeņa augsta riska izdevumiem (65,9 %) (2019. gadā – 74 %),
galvenokārt kategorijās “Konkurētspēja”, “Kohēzija” un “Dabas resursi”. No šīm
kļūdām izmaksu deklarācijās iekļautas neattiecināmas izmaksas veidoja 45,1 %, bet
neattiecināmi projekti, darbības un saņēmēji – 20,8 %.

1.29. Mēs atklājām arī kļūdas, kas bija valsts atbalsta noteikumu pārkāpumi

kategorijā “Kohēzija” un publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumi kategorijās
“Konkurētspēja” un “Globālā Eiropa”. Šīs kļūdas veidoja 18,7 % no mūsu aplēstā kļūdu
līmeņa augsta riska izdevumiem (2019. gadā – 20 %).
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1.30. Turklāt 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu ievērojami pieauga tādu

kļūdu aplēstais līmenis, kas bija maksājumi bez svarīgiem apliecinošajiem
dokumentiem, galvenokārt kategorijās “Globālā Eiropa” un “Konkurētspēja”. Šīs kļūdas
veidoja 11,4 % (2019. gadā – 4 %) no mūsu aplēstā kļūdu līmeņa augsta riska
izdevumiem.
Mēs nekonstatējām būtisku kļūdu līmeni zema riska izdevumos

1.31. Attiecībā uz zema riska izdevumiem, kuri veido 41,0 % revīzijas datu kopas,

secinām, ka aplēstais kļūdu līmenis ir zem 2,0 % būtiskuma sliekšņa, tāpat kā 2018. un
2019. gadā. Zema riska izdevumos ietilpst galvenokārt uz maksājumtiesībām balstīti
maksājumi un administratīvie izdevumi (sk. 1.9. izcēlumu). Uz maksājumtiesībām
balstīti maksājumi ietver tiešo atbalstu lauksaimniekiem (“Dabas resursi”, 6. nodaļa),
studentu un pētniecības stipendijas (“Konkurētspēja”, 4. 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
Augsta riska izdevumi
DFS kategorijās

(mljrd. EUR)

Visi izdevumi

Augsts
risks
87,2
(59,0 %)

Zems
risks
60,6
(41,0 %)

Dabas resursi: 41,6

Administrācija: 10,4
Konkurētspēja: 6,0
Globālā Eiropa: 1,7
Drošība un pilsonība: 0,9

Avots: ERP.
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Komisijas informācija par pareizību

1.32. Komisijai ir galīgā atbildība par ES budžeta izpildi neatkarīgi no pārvaldības

veida (tiešā, netiešā vai dalītā pārvaldība). Par savām darbībām Komisija atskaitās trijos
ziņojumos, kas kopā veido integrēto finanšu ziņojumu paketi 20:
a)

Eiropas Savienības konsolidētie pārskati,

b)

gada pārvaldības un snieguma ziņojums attiecībā uz ES budžetu,

c)

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

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

1.33. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija attiecībā uz 2020. gada

pārskatiem pakārtotajiem darījumiem novērtē risku maksājuma laikā 21. Risks
maksājuma laikā atspoguļo Komisijas aplēsi par summu, kas izmaksāšanas laikā
neatbilda piemērojamajiem noteikumiem. Šis jēdziens ir tuvākais mūsu aplēstajam
kļūdu līmenim.

1.34. Komisijas skaitliskie dati par risku maksājuma laikā un mūsu aplēstais kļūdu

līmeņa diapazons sniegts 1.10. izcēlumā. Komisijas 2020. gadam noteiktais risks
maksājuma laikā ir 1,9 %, kas ir zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa (2,7 %) (2019. gadā –
2,7 %) un atrodas tuvu mūsu diapazona (1,8–3,6 %) apakšējai robežai. Turpmāk 1.35.–
1.39. punktā ir sniegta informācija par faktoriem, ar kuriem skaidrojami atšķirīgie
skaitļi.

20

https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting2019_en.

21

Finanšu regulas 247. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā ir noteikts, ka gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā ir jānorāda Savienības izdevumos pieļauto kļūdu līmeņa
aplēse.
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1.10. izcēlums
Komisijas aplēstais risks maksājuma laikā salīdzinājumā ar mūsu
aplēsto kļūdu līmeni

Avots: ERP.

Joprojām ir dažas problēmas saistībā ar gada pārvaldības un snieguma
ziņojuma sagatavošanas procesu un tajā ietverto informāciju par
pareizību

1.35. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir apkopota galvenā informācija par

iekšējo kontroli un finanšu pārvaldību, kas iekļauta Komisijas ģenerāldirektorātu (ĢD)
gada darbības pārskatos (GDP) 22. Atbildība par šiem pārskatiem atbilst Komisijas
pārvaldības struktūrā noteiktajam atbildības sadalījumam. Ģenerāldirektori atbild par
attiecīgajos gada darbības pārskatos sniegtās informācijas pareizību, taču gada
pārvaldības un snieguma ziņojumu pieņem komisāru kolēģija, kurai ir galīgā atbildība
par ziņojuma sagatavošanu un publicēšanu un tajā izklāstīto informāciju.

22

Atbilstoši Finanšu regulas 247. panta 1. punkta b) apakšpunktam.
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1.36. Lai palīdzētu komisāru kolēģijai šajā procedūrā, Budžeta

ģenerāldirektorāts (BUDG ĢD) un Ģenerālsekretariāts izskata pārējo
ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos iekļauto informāciju un izmanto to par
pamatu gada pārvaldības un snieguma ziņojumam. Tie arī kopīgā paziņojumā informē
Korporatīvās pārvaldības padomi par izskatīšanas rezultātiem 23. Lai gan BUDG ĢD un
Ģenerālsekretariāts ir vadošās struktūras gada pārvaldības un snieguma ziņojuma
sagatavošanā, tiem nav sīkāku norādījumu par šā ziņojuma saturu un tvērumu un ar to
saistīto pārējo ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatu izskatīšanu. Šādi norādījumi
palīdzētu kolēģijai nodrošināt to, ka tā sniedz noderīgu un ticamu informāciju.

1.37. Pagājušajā gadā mēs ziņojām par problēmām saistībā ar risku maksājuma

laikā. Šis jautājums tiek atspoguļots gan atsevišķi katrā politikas jomā attiecīgajos gada
darbības pārskatos, gan kā kopīgs skaitlis gada pārvaldības un snieguma ziņojumā 24.
Mēs konstatējām, ka šīs aplēses ietekmēja Komisijas pienākumu struktūra, kas
atspoguļojas Komisijas metodoloģijā, kā arī ex post pārbaužu nepilnības. Mēs ziņojām
par problēmām, kas skāra Komisijas Kopējā revīzijas dienesta veiktās ex post revīzijas
(“Konkurētspēja”), dalībvalstu kontroles darbības, kuru rezultāti iekļauti valsts
kontroles statistikā (“Dabas resursi”), dalībvalstu revīzijas iestāžu veiktās pārbaudes
(“Kohēzija”) un katru gadu pasūtīto atlikušā kļūdu īpatsvara pētījumu (“Globālā
Eiropa”). Uzskatām, ka šīs problēmas joprojām pastāv un ietekmē aplēsi par risku
maksājuma laikā. Tās sīkāk aprakstītas 4. nodaļā, kurā konstatējam, ka kļūdu īpatsvars
kategorijā “Konkurētspēja”, iespējams, joprojām ir novērtēts par zemu, 5. nodaļā, kurā
norādām, ka kategorijā “Kohēzija” aplēstais skaitlis ir minimālais kļūdu īpatsvars, un
8. nodaļā, kurā atzīmējām, ka mūsu konstatētās problēmas, iespējams, izraisa kļūdu
īpatsvara pārāk zemu novērtējumu kategorijā “Globālā Eiropa”.

1.38. 1.11. izcēlumā salīdzinām mūsu aplēsto kļūdu līmeni ar Komisijas aplēsēm

attiecībā uz tām DFS kategorijām, par kurām mēs izstrādājam īpašos izvērtējumus25.

23

Korporatīvās pārvaldības padomei ir koordinācijas, pārraudzības, padomdošanas un
stratēģiskās virzības loma korporatīvās pārvaldības jautājumos. Šīs padomes locekļi ir par
budžetu, cilvēkresursiem un drošību atbildīgie ģenerāldirektori un Juridiskā dienesta
ģenerāldirektors. Padome iesniedz ziņojumus priekšsēdētājam un par budžetu,
cilvēkresursiem un administrāciju atbildīgajiem komisāriem. Tā iesniedz gada ziņojumus
kolēģijai.

24

Sk. 2019. gada pārskata 1.11. izcēlumu.

25

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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1.11. izcēlums
Mūsu 2020. gadam aplēstais kļūdu līmenis salīdzinājumā ar Komisijas
aplēsto risku maksājuma laikā DFS kategorijās(*)
95 %

ERP: aplēstais kļūdu līmenis

ticamības
intervāls

Komisija: risks maksājuma laikā
Konkurētspēja
(**)

Kohēzija
(***)

Augšējā kļūdu robeža
ERP aplēstais kļūdu līmenis
Apakšējā kļūdu robeža

Dabas resursi
(****)

8%

6%

4%

2%

3,9 %

3,5 %
2,4 %
1,6 %

2,0 %

Būtiskuma slieksnis 2,0 %

1,9 %

0%

Kategorijā “Administrācija” ne ERP, ne Komisija nekonstatēja būtisku kļūdu līmeni.
Šādi Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC,
FISMA, TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA un DEFIS. Daži dienesti ir saistīti ar vairāk
nekā vienu DFS kategoriju (EACEA un INEA).
(***)
Komisijas ĢD – EMPL, REGIO un REFORM – un INEA.
(****)
Šādi Komisijas ĢD: AGRI, CLIMA, ENV un MARE.
(*)

(**)

Avots: ERP.

1.39. Šis salīdzinājums liecina, ka šajās trīs politikas jomās Komisijas skaitļi ir mazāki
par mūsu aplēstajiem skaitļiem. Mēs konstatējām, ka
—

DFS kategorijā “Konkurētspēja” aplēse par risku maksājuma laikā ir 1,6 %, ko mēs
aprēķinājām, pamatojoties uz gada pārvaldības un snieguma ziņojumā doto
informāciju, un šī aplēse ir zemāka par mūsu aplēstā kļūdu līmeņa diapazonu
(sk. 4.37. punktu);

—

kategorijā “Kohēzija” Komisijas aplēse ir 2,4 %, tātad apstiprinās tas, ka kļūdu
līmenis šajā politikas jomā ir būtisks. Komisijas aplēse ievietojas mūsu aplēstā
kļūdu līmeņa diapazona apakšējā daļā (sk. 5.58. punktu);
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—

kategorijā “Dabas resursi” Komisijas aplēse par risku maksājuma laikā (1,9 %) ir
nedaudz zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa un ietilpst mūsu diapazonā
(sk. 6.38. punktu).

Komisija ziņo par finanšu korekcijām un līdzekļu atgūšanu sarežģītā veidā
un ne vienmēr skaidri

1.40. Komisija saskaņā ar Finanšu regulu gada pārvaldības un snieguma ziņojumā

sniedz informāciju par preventīviem un korektīviem pasākumiem, kuru mērķis ir
pasargāt budžetu no nelikumīgiem vai nepareiziem izdevumiem. Kaut arī gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā ir uzsvērta šo pasākumu nozīme, mēs konstatējām,
ka faktiskās finanšu korekcijas un atgūstamie līdzekļi ir norādīti sarežģītā veidā un ne
vienmēr skaidri.

1.41. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā ir norādītas vairākas atšķirīgas

faktisko finanšu korekciju un atgūstamo līdzekļu summas. Atkarībā no koriģēšanas vai
atgūšanas stadijas attiecīgie līdzekļi var būt vai nu “apstiprināti” (ir pieņemts
koriģēšanas vai atgūšanas lēmums), vai arī “īstenoti” (noteiktā summa ir faktiski
piemērota un iegrāmatota Komisijas pārskatos). Atkarībā no tā, kurā brīdī tiek
piemērots kontroles process, tas var būt ex ante (t. i., atskaitījums pirms maksājuma
veikšanas) vai ex post (t. i., korekcijas pēc maksājuma veikšanas). Gada pārvaldības un
snieguma ziņojumā ir izšķirtas arī finanšu korekcijas, kas izpaužas kā līdzekļu
aizstāšana, kad kohēzijas jomā dalībvalstis var atsaukt nepareizos izdevumus un
deklarēt jaunus izdevumus, un neto finanšu korekcijas, kad tās pašas apropriācijas
nevar izmantot un summas atmaksā ES budžetā. Visi šie nošķīrumi ārkārtīgi apgrūtina
skaidru izpratni par nepareizo izdevumu apjomu, kas labots un galu galā nonācis
atpakaļ ES budžetā.

1.42. 1.12. izcēlumā ir ilustrēta šī sarežģītība, parādot 2020. gada pārvaldības un

snieguma ziņojumā iekļauto faktisko finanšu korekciju un līdzekļu atgūšanas struktūru.
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1.12. izcēlums
Komisijas 2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā iekļautās
finanšu korekcijas un līdzekļu atgūšana
NĒ

Komisijas 2020. gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā norādītās finanšu korekcijas un
atgūstamie līdzekļi

JĀ

(miljoni EUR)

Apstiprinātās finanšu
korekcijas un atgūstamie
līdzekļi

Reāli piemērotās finanšu
korekcijas un atgūtie līdzekļi
(statuss “īstenots”)

898

1098

Īstenots?

Preventīvie
pasākumi

Korektīvie
pasākumi

301

797

Ex post?
0

0

186

110

5

0

C

D

E

F

A Β

240

A

Β

0

Neto korekcijas un
atgūtie līdzekļi

240

557

0

0 0

C D

E F

Neto finanšu korekcijas, ko
piemēro dalībvalstīm

90

A
Β
C
D
E
F

Lauksaimniecības politika
Kohēzijas politika
Iekšpolitika
Ārpolitika
Administrācija
Īpaši instrumenti

Tikai “korektīvie
pasākumi” notiek pēc
tam, kad Komisija
veikusi maksājumu

Aizstāšana

Neto korekcijas vai atgūtie līdzekļi?
0

Tikai tās finanšu
korekcijas un atgūtie
līdzekļi, kuru statuss ir
“īstenots”, ir piemēroti un
uzskaitīti Komisijas
pārskatos

48

31

7

0

0

4

A

Β

C

D E

F

Nepareizi izdevumi, ko
dalībvalstis atmaksājušas
ES budžetā

Dalībvalsts vai
galasaņēmējs atlīdzina
tikai neto korekcijas un
atgūstamos līdzekļus

No
galasaņēmējiem
atgūtie līdzekļi

467

415

4

38 10 0

0

A

Β

C

F

Nepareizi maksājumi, kas
atgūti no
galasaņēmējiem

Avots: ERP, pamatojoties uz 2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojumu.

D

E
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1.43. 2020. gadā paziņotā īstenoto korekciju summa (1098 miljoni EUR) ir

ievērojami mazāka nekā 2019. gadā (2885 miljoni EUR). Saskaņā ar Komisijas sniegto
informāciju šī summa ir samazinājusies, jo atbilstoši Tiesas nolēmumiem
lauksaimniecības jomā ir atmaksātas iepriekšējo gadu korekcijas un ir slēgtas daudzas
2007.–2013. gada kohēzijas politikas programmas. Komisijas 2020. gadā īstenotās neto
korekcijas un atgūtie līdzekļi (t. i., iekasētā un koriģētā summa) kopā bija
557 miljoni EUR. Šī summa galvenokārt attiecas uz iepriekšējiem gadiem (atgūtie
līdzekļi kopš 2005. gada) un plānošanas periodiem (neto korekcijas, kas attiecas uz
1994.–1999. gadu). Kohēzijas jomā 2020. gada beigās vēl nebija veiktas nekādas neto
finanšu korekcijas par 2014.–2020. gada plānošanas periodu. 2020. gadā atgūtie
līdzekļi saistībā ar kārtējā gada (2020. gada) izdevumiem attiecās uz iekšpolitiku un
ārpolitiku un bija 1,4 miljoni EUR.
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Mēs ziņojam Eiropas Birojam
krāpšanas apkarošanai (OLAF) par
gadījumiem, kuros ir aizdomas par
krāpšanu
1.44. Krāpšana ir jebkāda tīša darbība vai bezdarbība, kas saistīta ar nepatiesu,

nepareizu vai nepilnīgu ziņojumu vai dokumentu izmantošanu vai sniegšanu, prasītās
informācijas nesniegšanu un ES līdzekļu nepienācīgu izlietojumu 26. Krāpšanas sekas ir
kaitējums vai iespējams kaitējums ES finanšu interesēm.

1.45. Galvenā atbildība par krāpšanas novēršanu un atklāšanu ir attiecīgās

struktūras stratēģiskajiem un pārējiem vadītajiem. LESD 325. pantā ir noteikts, ka ES un
dalībvalstis apkaro krāpšanu un citādu nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības
finanšu intereses.

1.46. Mūsu kā ES ārējās revīzijas iestādes pilnvarās nav izmeklēt gadījumus, kad

radušās aizdomas par krāpšanu, kas kaitē ES finanšu interesēm. Mēs ņemam vērā
krāpšanas risku pirms revīziju sākšanas (sk. 1.1. pielikuma (27)–(29) punktu) un
regulāri pārskatām savas procedūras. 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.

1.47. 2017. gadā izveidotā Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir neatkarīga ES struktūra,

kuras pilnvarās ietilpst izmeklēšana, kriminālvajāšana un apsūdzības celšana par
noziegumiem pret ES budžetu, piemēram, par krāpšanu, korupciju vai nopietnu
pārrobežu krāpšanu PVN jomā. ERP un EPPO sāka sadarboties 2021 gada jūnijā, kad
stājās spēkā abu organizāciju sadarbības administratīvā kārtība 27.

26

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret
krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības.

27

Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību
Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 99., 103. un 110. apsvērums.
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1.48. 2020. gadā mēs ziņojām OLAF par sešiem gadījumiem, kad mūsu revīziju gaitā

bija radušās aizdomas par krāpšanu (2019. gadā – par deviņiem gadījumiem), un OLAF
ir sācis sešas izmeklēšanas.

1.49. Mūsu darbā 2020. gadā konstatētie iespējamas krāpšanas gadījumi, kurus

pārsūtījām OLAF, visbiežāk bija saistīti ar mākslīgi radītiem nosacījumiem, kas
nepieciešami ES finansējuma saņemšanai, ar attiecināmības kritērijiem neatbilstošu
izmaksu deklarēšanu, ar dotācijas izmantošanu sākotnēji neparedzētiem mērķiem un
ar iepirkuma noteikumu pārkāpumiem. Pamatojoties uz mūsu revīzijas darbā 2011.–
2020. gadā iegūto informāciju, OLAF ir ieteicis atgūt kopā 536 miljonus EUR – summu,
kas noteikta saistībā ar 37 gadījumiem 28.

1.50. Papildus ziņošanai OLAF mēs aplūkojam ar krāpšanu saistītus jautājums arī šā

gada pārskata nodaļās (sk. 5.45.–5.497 un 8.28. punktu, kā arī 8.3. ieteikumu), kur
pieminam attiecīgās nepilnības revīzijas iestāžu darbā un atlikušo kļūdu īpatsvara jeb
RER izpētēs. Turklāt krāpšana ir bijusi arī atsevišķu revīziju tēma. 2019. gadā esam
publicējuši īpašo ziņojumu par krāpšanas apkarošanas pasākumiem ES līdzekļu
izlietojuma jomā 29 un par krāpšanas apkarošanu ES kohēzijas izdevumos 30. Pašlaik mēs
veicam revīzijas, kurās pārbaudām, vai Komisija ir pienācīgi rīkojusies, lai apkarotu
krāpšanu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izdevumos un lai novērstu interešu
konfliktu dalītajā pārvaldībā (KLP un kohēzijas politika).

28

Šo informāciju sniedza OLAF, un mēs to nepārbaudījām.

29

Īpašais ziņojums 01/2019 “Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu izlietojuma jomā: ir jārīkojas”.

30

Īpašais ziņojums 06/2019 “Krāpšanas problēmu risināšana ES kohēzijas izdevumos:
vadošajām iestādēm jānostiprina atklāšana, rīcība un koordinācija”.
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Secinājumi
1.51. Šīs nodaļas galvenais uzdevums ir pamatot ticamības deklarācijā sniegto
revīzijas atzinumu. Attiecīgie revīzijas rezultāti ir aprakstīti 1.52. un 1.53. punktā.

Revīzijas rezultāti

1.52. Mēs secinām, ka pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas.
1.53. Attiecībā uz darījumu pareizību mēs secinām, ka ieņēmumos kļūdu līmenis

nebija būtisks. Izdevumu revīzijas rezultāti liecina, ka aplēstais kļūdu līmenis ir
saglabājies tāds pats kā iepriekšējā gadā, proti, 2,7 %. Augsta riska izdevumos
(galvenokārt atlīdzinājuma izdevumi) kļūdu līmenis bija būtisks. Šogad šā veida
izdevumu īpatsvars mūsu revīzijas datu kopā palielinājās līdz 59,0 %, kas joprojām ir
būtiska revīzijas datu kopas daļa.
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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 to 31, pildot savus ES budžeta
pārvaldības pienākumus. 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 ((18) punkts).

2)

Ar mūsu revīzijas pieeju var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē 32. 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

31

Sk. Komisijas 2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojuma 83. zemsvītras piezīmi 72. lpp.

32

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.

49

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) Izdevumu revīzijā mēs pārbaudām izdevumus tajā punktā, kurā ES līdzekļu
galasaņēmēji ir veikuši darbības vai kurā tiem ir radušies izdevumi, un kurā
Komisija ir izdevumus pieņēmusi (“pieņemtie izdevumi”). Šī pārbaude aptver visas
maksājumu kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus). Praksē tas
nozīmē, ka mūsu darījumu kopa aptver starpposma un galīgos maksājumus. Mēs
nepārbaudām priekšfinansējuma 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 līdzekļu izlietojumu un

b)

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

12) 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 šai DFS kategorijai ietilpst – attiecībā uz 2014.–2020. gada
periodu – pārskatos iekļautie izdevumi, kurus katru gadu pieņem Komisija un –
attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu – galīgie maksājumi (ieskaitot jau dzēsto
priekšfinansējumu). Tas nozīmē, ka mēs pārbaudījām darījumus, kuriem
dalībvalstīm būtu bijis jāpiemēro visi attiecīgie pasākumi, lai labotu kļūdas, ko tās

50

bija atklājušas. Mūsu mērķis ir papildus devumam 2020. gada ticamības
deklarācijas sagatavošanā arī pārskatīt revīzijas iestāžu darbu un izdarīt
secinājumus par Komisijas galveno pareizības rādītāju šajā jomā – atlikušo kļūdu
īpatsvaru.
13) 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.
14) Mēs katru gadu nepārbaudām darījumus katrā dalībvalstī, saņēmējvalstī un
reģionā. Atsevišķu dalībvalstu, saņēmējvalstu un/vai reģionu nosaukšana
nenozīmē, ka sniegtie piemēri nav sastopami arī citur. Šajā ziņojumā iekļautie
ilustratīvie piemēri neveido pamatu secinājumiem par attiecīgajām dalībvalstīm,
saņēmējvalstīm un/vai reģioniem.
15) 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
atsevišķā dalībvalstī.
Kā mēs novērtējam un izklāstām darījumu pārbaudes rezultātus
16) 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.
17) Mūsu kritēriji, pēc kuriem izsakām skaitļos publiskā iepirkuma kļūdas, ir aprakstīti
dokumentā “Publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana – pārkāpumu veidi un
pamats izteikšanai skaitļos” 33.

33

Quantification of public procurement errors (pdf)
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditMethodology.aspx.
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18) 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
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 Komisija 34. Publiskā iepirkuma kļūdas mēs izsakām skaitļos,
pamatojoties uz neattiecināmo izdevumu summām pārbaudītajos darījumos.
Aplēstais kļūdu līmenis
19) 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.
20) Sagatavojot atzinumu, izmantojam 2,0 % būtiskuma slieksni. Ņemam vērā arī
kļūdu veidu, summu un kontekstu, kā arī citu pieejamo informāciju.
21) 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.

34

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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Kā mēs pārbaudām sistēmas un ziņojam par rezultātiem
22) 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.
23) Katrai DFS kategorijai, arī ieņēmumu jomai, ir ieviestas daudzas atsevišķas
sistēmas. Ar sistēmām saistītā darba rezultātus sniedzam kopā ar ieteikumiem
veikt uzlabojumus.
Kā mēs formulējam atzinumus ticamības deklarācijā
24) 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. Paveiktais ļauj sniegt informācijā balstītu atzinumu par to, vai kļūdas
datu kopā pārsniedz būtiskuma slieksni vai atrodas zem tā.
25) Ja 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. ISSAI 35 sniegtās
norādes (kuras attiecina arī uz likumību un pareizību saskaņā ar mūsu pilnvarām).
Ja kļūdas ir būtiskas un visaptverošas, mēs sniedzam negatīvu atzinumu.
26) Kļūdu vai revīzijas pierādījumu trūkumu uzskata par visaptverošu, ja saskaņā ar
revidenta spriedumu šī problēma neaprobežojas ar kādu atsevišķu finanšu
pārskatu elementu, kontu vai posteni (proti, problēma aptver visus pārbaudītos
kontus vai darījumus). Pat ja problēma aprobežojas tikai ar kādu konkrētu finanšu
pārskatu elementu, kontu vai posteni, tā joprojām ir visaptveroša, ja ir sastopama
vai varētu būt sastopama ievērojamā finanšu pārskatu daļā vai attiecas uz tādas
informācijas sniegšanu, kas ir nozīmīga lietotāja izpratnei par finanšu pārskatiem.
3. DAĻA. Revīzijas procedūras saistībā ar krāpšanu
27) 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.

35

1705. ISSAI “Modificēta atzinuma sniegšana neatkarīga revidenta ziņojumā”.
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28) 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.
29) 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
30) Mēs sniedzam
a)

revīzijas atzinumu par ES konsolidētajiem pārskatiem par slēgto finanšu gadu un

b)

revīzijas atzinumus par šiem pārskatiem pakārtoto ieņēmumu un izdevumu
pareizību.

31) 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.
32) 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
Budžeta un finanšu pārvaldība 2020. gadā

2.1.
2.2.–2.20.

2020. gada budžets tika gandrīz pilnībā izpildīts, un tika plaši
izmantoti instrumenti, kas pieejami reaģēšanai uz Covid19 pandēmiju

2.2.–2.8.

2020. gada budžeta izpildes rādītāji bija augsti

2.3.–2.4.

Daudzas izmaiņas 2020. gada budžetā tika veiktas Covid-19 pandēmijas
dēļ

2.5.–2.6.

Komisija vēl nav publicējusi ziņojumus par ES līdzekļiem, kas izmantoti
ar Covid-19 saistītiem mērķiem

2.7.–2.8.

Neizpildītās saistības ir pārsniegušas 300 miljardu EUR

2.9.–2.11.

2014.–2020. gada DFS maksājumi bija mazāki, nekā plānots

2.12.–2.16.

ESI fondu apguves līmenis ir zemāks nekā iepriekšējā DFS

2.17.–2.20.

Riski un izaicinājumi

2.21.–2.38.

Pastāv riski un izaicinājumi saistībā ar 2021.–2027. gada DFS
un instrumenta NGEU īstenošanu

2.21.–2.33.

Risks, ka 2021.–2027. gada DFS tiks kavēta dalītās pārvaldības fondu
īstenošanas uzsākšana

2.23.–2.31.

Ar Covid-19 saistītās izmaiņas ļauj ātri reaģēt, bet arī rada izaicinājumus
pareizai finanšu pārvaldībai līdzekļu izlietošanā

2.32.–2.33.

ES budžets ir pakļauts finanšu riskiem

2.34.–2.38.

Ar instrumentu SURE ES budžets ir pakļauts lielākam finanšu riskam

2.34.–2.36.

Instrumentam NGEU būs būtiska ietekme uz vispārējo pakļautību
riskam no 2021. gada

2.37.–2.38.

Secinājumi un ieteikumi

2.39.–2.46.
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Ievads
2.1. Šajā nodaļā aplūkoti galvenie budžeta un finanšu jautājumi, ar kuriem

saskārāmies 2020. gadā – finanšu gadā, kurā ES budžetu spēcīgi ietekmēja Covid19 pandēmija. Šajā nodaļā mēs ziņojam arī par budžeta un finanšu riskiem un
konstatētajiem izaicinājumiem, ar kuriem ES varētu saskarties turpmākajos gados. Šīs
nodaļas pamatā ir mūsu veiktā 2014.–2020. gada DFS budžeta skaitļu analīze, mūsu
pašu veiktais darbs saistībā ar gada pārskatu, īpašajiem ziņojumiem, apskatiem un
atzinumiem, kā arī Komisijas un citu ieinteresēto personu publicētie dokumenti.
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Budžeta un finanšu pārvaldība
2020. gadā
2020. gada budžets tika gandrīz pilnībā izpildīts, un tika plaši
izmantoti instrumenti, kas pieejami reaģēšanai uz Covid19 pandēmiju

2.2. Turpmākajās iedaļās mēs analizējam, kā ES budžets tika izpildīts 2020. gadā, kas

ir 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pēdējais gads1. Mēs analizējam
arī to, kā ES izmantoja budžeta kapacitāti un elastību, lai reaģētu uz Covid19 pandēmiju.

2020. gada budžeta izpildes rādītāji bija augsti

2.3. DFS noteiktais maksimālais apjoms 2020. gadam bija 168,8 miljardi EUR saistību

apropriācijām 2. Budžeta lēmējiestādes apstiprināja 168,7 miljardus EUR saistību
apropriācijām sākotnējā budžetā. Sk. 2.1. izcēlumu. 2020. gadā budžeta lēmējiestādes
apstiprināja deviņus budžeta grozījumus, no kuriem septiņi grozīja ES 2020. gada
budžeta izdevumu daļu. Tie palielināja saistību apropriācijas par 5,2 miljardiem EUR.
Saistību apropriācijas palielinājās līdz 173,9 miljardiem EUR, kas ir summa, kura
pārsniedz DFS maksimālo apjomu. Šā maksimālā apjoma pārsniegšana bija iespējama,
izmantojot īpašus instrumentus, piemēram, Eiropas Savienības Solidaritātes fondu 3.
Tika izlietotas gandrīz visas pieejamās saistību apropriācijas. Saistības tika uzņemtas
par 172,9 miljardiem EUR, 99,5 % no kopējās pieejamās summas.

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 “Finanšu shēmas tehniskās
korekcijas 2020. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6. pants Padomes Regulā
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam)”,
COM(2019) 310 final.

3

Pilnu sarakstu skatīt 3. panta 2. punktā un 9.–15. pantā Padomes Regulā Nr. 1311/2013, ar
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.
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2.4. DFS noteiktais maksimālais apjoms 2020. gadam bija 172,4 miljardi EUR

maksājumu apropriācijām 4. Budžeta lēmējiestādes apstiprināja 153,6 miljardus EUR
maksājumu apropriācijām sākotnējā budžetā. 2020. gadā budžeta grozījumi palielināja
maksājumu apropriācijas par 10,5 miljardiem EUR. Maksājumu apropriācijas
palielinājās līdz 164,1 miljardam EUR, tātad šī summa bija zemāka par DFS maksimālo
apjomu. Pieejamo maksājumu apropriāciju izlietojums bija nedaudz mazāks: tika
samaksāti 161,8 miljardi EUR jeb 98,6 % no pieejamās kopsummas5. Sk. 2.1. izcēlumu.
Kopējie maksājumi 2020. gadā, ieskaitot pārnesumus un piešķirtos ieņēmumus, bija
173,3 miljardi EUR, un tos veidoja maksājumi no 2020. gada galīgā budžeta
161,8 miljardu EUR apmērā, pārnesumi 1,6 miljardu EUR apmērā un piešķirtie
ieņēmumi 9,9 miljardu EUR apmērā 6.

4

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Finanšu shēmas tehniskās
korekcijas 2020. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6. pants Padomes Regulā
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam)”
(COM(2019) 310 final).

5

Šajā analīzē mēs neņemam vērā pārnesumus no iepriekšējā gada un piešķirtos ieņēmumus,
jo tie neietilpst pieņemtajā budžetā un tiem piemēro atšķirīgus noteikumus.

6

Sk. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada konsolidētos pārskatus, Budžeta izpildes
ziņojumus un skaidrojumus – 4.3. skaidrojumu.
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2.1. izcēlums
2020. gada budžeta izpilde
Saistības

sākotnējais budžets

(mljrd. EUR)

budžeta grozījumi

izlietots
Maksājumi

sākotnējais budžets

budžeta grozījumi

izlietots

DFS maksimālais
apjoms

5,2

168,7

Saistības

172,9
168,8
10,5
153,6

Maksājumi

161,8
0

50

100

150

172,4

Avots: Eiropas Savienības 2020. finanšu gada konsolidētie pārskati, Budžeta izpildes ziņojumi un
skaidrojumi (4.1.–4.3. skaidrojums) un COM(2019) 310 “Finanšu shēmas tehniskās korekcijas
2020. gadam”.
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Daudzas izmaiņas 2020. gada budžetā tika veiktas Covid-19 pandēmijas
dēļ

2.5. Lai ātri reaģētu uz Covid-19 pandēmiju un sniegtu atbalstu, tika izmantoti divi

galvenie budžeta instrumenti: pārvietojumi un budžeta grozījumi. Pārvietojumi ir
līdzekļu pārvietošana starp esošā budžeta dažādām iedaļām. Ar budžeta grozījumiem
līdzekļus papildina vai atņem no sākotnējā budžeta. Pieci no deviņiem budžeta
grozījumiem vismaz daļēji bija saistīti ar Covid-19. Mēs uzskatām, ka budžeta grozījumu
daļa ir saistīta ar Covid-19, kad attiecīgajā lēmuma daļā tiek minēta Covid-19. Daži
budžeta grozījumi attiecās uz piemērojamo noteikumu atvieglošanu, ko ieviesa
ES likumdevēji, lai veicinātu Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu)
izmantošanu un tādējādi nodrošinātu papildu likviditāti un ārkārtas elastību ar Covid19 saistītiem izdevumiem 7. Piemēram, uz gadu kļuva iespējams pārskaitīt līdzekļus no
viena reģiona uz citu, tika atcelta prasība koncentrēt finansējumu konkrētām tēmām
un bija iespējams sniegt līdzfinansējumu līdz 100 % apmērā. Dalībvalstīm nebija arī
jāatmaksā ES budžetā neizlietotais iepriekšējā gada ESI fondu priekšfinansējums
7,6 miljardu EUR apmērā 8. Tas atviegloja dalībvalstu finanšu līdzekļu pārvaldību.

2.6. 2.2. izcēlumā ir parādītas izmaiņas 2020. gada saistību un maksājumu

apropriācijās, kas veiktas, izmantojot budžeta lēmējiestāžu apstiprinātos
pārvietojumus un budžeta grozījumus, sadalījumā pa DFS izdevumu kategorijām. Ar
budžeta grozījumiem iekļauto papildu saistību apropriāciju kopsumma bija
5,2 miljardi EUR, no kuriem 3,3 miljardi EUR bija paredzēti ar Covid-19 saistītiem
izdevumiem. Maksājumu apropriācijām budžeta grozījumu kopējā summa gada laikā
bija 10,5 miljardi EUR, no kuriem 9,4 miljardi EUR bija paredzēti ar Covid-19 saistītiem
izdevumiem.

7

Eiropas Parlamenta un Padomes 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) (CRII), Eiropas Parlamenta un Padomes 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 (CRII+), un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (ES) 2020/872 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES)
Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu.

8

ELFLA nav ikgadējā priekšfinansējuma.
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2.2. izcēlums
Pārvietojumi un budžeta grozījumi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju
(miljoni EUR)
Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

Pārvietojumi*

Budžeta
grozījumi*

Pārvietojumi*

Budžeta
grozījumi*

1. Gudra un integrējoša
izaugsme

-8

-12

-215

5 184

1.a Konkurētspēja
izaugsmei un
nodarbinātībai

-8

-12

-263

-9

1.b Ekonomikas, sociālā
un teritoriālā kohēzija

48

5 193

tostarp:
Finanšu likviditāte saskaņā ar CRII
un CRII+ un 100 % ES finansējums

48

5 100

22

799

Izdevumu kategorijas

2. Ilgtspējīga izaugsme:
dabas resursi

-1

49

tostarp:
Sniegt atbalstu lauksaimniekiem,
izmantojot Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai

3. Drošība un pilsonība

750

-69

tostarp:
Ārkārtas finanšu atbalsts
Savienībā, reaktivējot Ārkārtas
atbalsta instrumentu

3 119

50

2 700

2 500

4. Globālā Eiropa

202

474

5. Administrācija

-41

-42

9. Īpaši instrumenti
Kopā

133
84

3 288

2 664

586

133
289

* Neto summas. Noapaļošanas dēļ skaitļu summas ne vienmēr sakrīt.

( )

Avots: ERP, pamatojoties uz budžeta lēmējiestāžu lēmumiem par budžeta grozījumiem un
pārvietojumiem, kā arī datiem, kas saņemti no Komisijas.

9 366
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Komisija vēl nav publicējusi ziņojumus par ES līdzekļiem, kas izmantoti ar
Covid-19 saistītiem mērķiem

2.7. Lai palielinātu pārredzamību, ņemot vērā Eiropas Parlamenta informācijas

pieprasījumus9, Komisija 2020. gada pirmajā pusē sāka iekšēji sekot līdzi ES līdzekļiem,
kas izmantoti ar Covid-19 saistītiem mērķiem. Komisija vēl nav publicējusi ziņojumu par
izdevumiem, kas saistīti ar Covid-19.

2.8. Kā redzams 2.3. izcēlumā, saskaņā ar nepublicēto informāciju, ko Komisija

mums sniedza, līdz 2020. gada beigām ar Covid-19 saistītiem mērķiem bija darīti
pieejami 12,9 miljardi EUR tiešā un netiešā pārvaldībā. Mēs konstatējām, ka aptuveni
0,2 miljardi EUR ar Covid-19 saistītu summu nebija iekļautas saistībās
12,9 miljardu EUR apmērā, par kurām Komisija mums ziņoja, lai gan Komisijas
centrālajā grāmatvedības sistēmā tās bija atzīmētas kā saistītas ar Covid-19. Saskaņā ar
to pašu nepublicēto informāciju, ko sniedza Komisija, dalībvalstis saskaņā ar dalīto
pārvaldību apsolīja vai noslēdza līgumus par vēl 34,2 miljardiem EUR, tādējādi kopējais
ES finansējums, kas darīts pieejams ar Covid-19 saistītiem mērķiem, sasniedza
47,1 miljardu EUR. Attiecībā uz kohēzijas politiku Komisija ir sākusi darīt publiski
pieejamu ar Covid-19 saistītu informāciju savā koronavīrusa infopanelī 10. Infopanelī
nav sniegts pārskats par ikgadējām summām, par kurām uzņemtas saistības vai kuras
izmantotas saistībā ar Covid-19.

9

Sk., piemēram, Atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar 2022. gada budžeta procedūras
pamatnostādnēm — III iedaļa 2020/2265(BUI).

10

Koronavīrusa infopaneļa tīmekļa vietne.
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2.3. izcēlums
Pārskats par summām, kas saistītas ar reaģēšanu uz Covid19 pandēmiju, līdz 2020. gada beigām (miljoni EUR)

Izdevumu kategorijas

Summas, par
Summas, kas
kurām
apsolītas vai
uzņemtas
par kurām
saistības
noslēgti
tiešajā un
līgumi dalītā
netiešajā
pārvaldībā
pārvaldībā

1. Gudra un integrējoša izaugsme

2 558

1.a Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai

2 554

tostarp:
Ar “Erasmus+” saistītie finanšu izdevumi
Segt izdevumus, kas saistīti ar pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”
1.b Ekonomikas, sociālā un teritoriālā
kohēzija

1 402
1 150
4

tostarp:
Nodrošināt papildu likviditāti dalībvalstīm, neatgūstot
2019. gada neizlietoto priekšfinansējumu (saskaņā ar
CRII un CRII+) – nav tiešas ietekmes uz budžetu
Atbalstīt 100 % ES finansējumu (CRII/CRII+)
Nodrošināt pilnīgu elastību/pārplānošanu
(CRII un CRII+)
2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi
3. Drošība un pilsonība
Tostarp:
Palielināt Ārkārtas atbalsta instrumentu vakcīnām
4. Globālā Eiropa
tostarp:
Finanšu pārplānošana, lai palīdzētu valstīm, izmantojot
attīstības sadarbības instrumentu
Finanšu pārplānošana, lai palīdzētu valstīm, izmantojot
Eiropas kaimiņattiecību instrumentu
5. Administrācija
9. Īpaši instrumenti
Kopā
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.

33 496

33 496

7 600
6 209
19 687
1

705

3 035
2 151
7 184
3 181
2 124
6
133
12 917

34 201
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Neizpildītās saistības ir pārsniegušas 300 miljardu EUR

2.9. Neizpildītās saistības turpināja pieaugt, un līdz 2020. gada beigām tās bija

sasniegušas 303,2 miljardus EUR. Palielinājums bija mazāks nekā iepriekšējos gados,
daļēji tāpēc, ka Covid-19 pandēmijas apkarošanai tika darītas pieejamas papildu
maksājumu apropriācijas. Sk. 2.5. punktu un 2.4. izcēlumu.

2.10. Kā jau iepriekš esam minējuši11, viens no neizpildīto saistību augstā līmeņa
galvenajiem iemesliem ir ikgadējā starpība, kas izriet no tā, ka saistību līmenis ir
augstāks nekā veikto maksājumu summa. Pieņemtajā 2021. gada budžetā saistību
apropriācijas ir mazākas nekā maksājumu apropriācijas. Iepriekšējos gados mēs
konstatējām, ka tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā samazināt neizpildītās
saistības12.

2.11. Saskaņā ar Komisijas ilgtermiņa prognozēm13, kas neietver Next

Generation EU (NGEU), neizpildīto saistību summai būtu jāpaliek diezgan stabilai šajā
augstajā līmenī līdz 2027. gadam (sk. 2.4. izcēlumu). Tā iemesls galvenokārt būs ļoti
nelielā ikgadējā starpība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām
2021.–2027. gada DFS, taču tā nebija abās iepriekšējās DFS. Tomēr neizpildītās
saistības palielināsies, ja, tāpat kā 2016.–2020. gadā, saistības saglabāsies augstas un
maksājumu pieprasījumi būs mazāki, nekā paredzēts, īstenošanas kavējumu dēļ.

11

Mūsu ātrais stāvokļa apskats 05/2019 “ES budžeta neizpildītās saistības tuvplānā”, publicēts
2019. gada aprīlī.

12

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 2.18.–2.21. punktu, 2017. gada pārskata 2.46.–2.49. punktu
un 2016. gada pārskata 2.32.–2.39. punktu.

13

“Nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas ES budžetā ilgtermiņa prognoze” (2021–
2025) (COM(2020) 298 final), 30.6.2020., un Komisijas sniegtais atjauninājums par
dokumenta “European Council conclusions of 17–21 July 2020” ietekmi uz 2021.–2027. gada
DFS.
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2.4. izcēlums
Neizpildītās saistības, saistības un maksājumi
(mljrd. EUR)
350

303

Prognozes

310 Neizpildītās
saistības

300
250
200

182

185 Saistības

150

173

179 Maksājumi
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0
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Avots: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati par 2014.–2020. gadu. Attiecībā uz prognozēm
līdz 2027. gadam: “Nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas ES budžetā ilgtermiņa
prognoze” (2021–2025), COM(2020) 298 final, 30.6.2020., un Komisijas sniegtais atjauninājums par
dokumenta “European Council conclusions of 17–21 July 2020” ietekmi uz 2021.–2027. gada DFS.

2014.–2020. gada DFS maksājumi bija mazāki, nekā plānots

2.12. 2014.–2020. gada DFS pieņemtajos budžetos saistībām bija pieejami

1120 miljardi EUR, savukārt DFS maksimālais apjoms bija 1087 miljardi EUR. No
pieejamajām saistību apropriācijām faktiski bija uzņemtas saistības par
1082 miljardiem EUR jeb 97 %14.

2.13. Kopējā no ES budžeta veikto maksājumu summa laikposmā no 2014. līdz

2020. gadam bija 983 miljardi EUR. Šī summa bija par 19 miljardiem EUR mazāka nekā
pieņemtie budžeti un par aptuveni 44 miljardiem EUR mazāka nekā DFS maksimālais
apjoms 2014.–2020. gadam. Sk. 2.5. izcēlumu. Starpība starp saistībām un veiktajiem

14

Šajā analīzē mēs neņemam vērā pārnesumus no iepriekšējā gada, piešķirtos ieņēmumus un
pārplānotos līdzekļus, jo tie neietilpst pieņemtajā budžetā un tiem piemēro atšķirīgus
noteikumus.
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maksājumiem (99 miljardi EUR) ir galvenais iemesls neizpildīto saistību pieaugumam
laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam.

2.5. izcēlums
DFS 2014.–2020. gadam izpilde – summas un maksimālie apjomi
Saistības

sākotnējais budžets

Maksājumi

sākotnējais budžets

(mljrd. EUR)

budžeta grozījumi

izlietots

DFS maksimālais
apjoms

budžeta grozījumi

izlietots

25

1 095

Saistības

1 082

1 087
-0,4

1 002

Maksājumi

983
0

200

400

600

800

1 027
1 000
1 200

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati par 2014.–2020. gadu.

2.14. Saistības katrā 2014.–2020. gada perioda gadā bija tuvu maksimālajam

apjomam, izņemot 2014. gadu (sk. 2.6. izcēlumu). Tā iemesls bija tas, ka budžeta
lēmējiestādes nolēma izņēmuma kārtā pārvietot saistību apropriācijas no 2014. gada
uz 2015. gadu un turpmākiem gadiem, jo DFS pieņēma novēloti un darbības
programmas apstiprināja ar kavēšanos.

2.15. Maksājumu apropriācijas tika izlietotas gandrīz pilnībā 2014. un 2015. gadā,

lai noslēgtu iepriekšējo 2007.–2013. gada DFS (sk. 2.6. izcēlumu). Tomēr laikposmā no
2016. līdz 2020. gadam maksājumi ir bijuši mazāki, nekā paredzēts, jo dalībvalstis ir
iesniegušas mazākus ESIF pieprasījumus (izņemot ELFLA). Tāpēc maksājumu vispārējā
rezerve, kas automātiski koriģē maksājumu maksimālo apjomu, pārvietojot neizlietotās
maksājumu apropriācijas no iepriekšējiem gadiem uz nākamajiem gadiem 15, no 2018.

15

Padomes Regula Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, 5. pants.
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līdz 2020. gadam lielā mērā nebija nepieciešama. 2018. gada pārskatā mēs analizējām
maksājumu vispārējās rezerves ietekmi 16.

2.6. izcēlums
Budžetā paredzētie un faktiskie izdevumi 2014.–2020. gadā
Saistības:

uzņemtas

maksimālais apjoms

(mljrd. EUR)
163

180
160
140

121

161

164

169

160

165

169

2018

2019

2020

155

156

160

154

159

2016

2017

120
100

109

80
60
40
20
0

2014

2015

Maksājumi:

veikti

maksimālais apjoms

(mljrd. EUR)
180
160
140
120

136

141

137

140

2014

2015

100

154
131

126

130

125

2016

2017

167

143

146

2018

2019

172

158

80
60
40
20
0

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie gada pārskati par 2014.–2020. gadu.

16

2018. gada pārskats, 2.12.–2.16. punkts.

2020
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2.16. Daudzgadu finanšu shēmā katrai DFS kategorijai ir noteikti saistību

apropriāciju maksimālie apjomi 17. DFS kategorijās “Drošība un pilsonība” un “Globālā
Eiropa” uzņemto saistību līmenis pārsniedza DFS maksimālos apjomus. To izraisīja
neparedzētas vajadzības, piemēram, bēgļu krīze 18 un Covid-19 19. Papildu finansējums
šīm kategorijām bija iespējams, pateicoties elastībai, ko nodrošināja īpašie budžeta
instrumenti. Sk. 2.7. izcēlumu.

2.7. izcēlums
Budžeta izpilde galvenajās DFS kategorijās 2014.–2020. gadam
Faktiski uzņemtās saistības:
izdevumu kategorijas
apakškomponenti

DFS maksimālais apjoms
(mljrd. EUR)
0

200

400

1. Gudra un integrējoša izaugsme

600
509

1.a Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai
1.b Ekonomikas, sociālā un teritoriālā

145

142
364

kohēzija

408

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

tostarp: Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie
maksājumi

514

298

371
420

308

27
18

3. Drošība un pilsonība
4. Globālā Eiropa

70

66

5. Administrācija

64

70

Avots: 2014.–2020. gada ES konsolidētie gada pārskati.

17

Padomes Regula Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, 3. pants un pielikums.

18

Padomes 2017. gada 20. jūnija Regula 2017/1123, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom)
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

19

Padomes 2020. gada 17. aprīļa Regula 2020/538, ar kuru attiecībā uz vispārējās rezerves
saistībām tvērumu groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.
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ESI fondu apguves līmenis ir zemāks nekā iepriekšējā DFS

2.17. 2020. gadā tika atviegloti ESI fondu attiecināmības noteikumi attiecībā uz

izdevumiem, kas saistīti ar Covid-19, un tika ieviesta iespēja piešķirt 100 %
ES finansējumu (CRII un CRII+) 20. Šo pasākumu rezultātā apguves līmenis 2020. gadā
būtiski nepalielinājās. 2014.–2020. gada DFS dalībvalstīm piešķirto ESI fondu ikgadējās
apguves līmenis palielinājās no 12 % 2019. gadā līdz 15 % 2020. gadā. 2020. gadā
samaksātā summa bija 72 miljardi EUR salīdzinājumā ar 57 miljardiem EUR 2019. gadā.
Tas palielināja 2014.–2020. gada DFS perioda kopējo apguvi līdz 55 % 2020. gada
beigās. Kopumā līdz 2020. gada beigām no kopējā ESI fondu piešķīruma
465 miljardu EUR apmērā bija izmaksāti 256 miljardi EUR. Līdz 2020. gada beigām bija
uzņemtas saistības par visiem dalībvalstīm piešķirtajiem 465 miljardiem EUR 21.

2.18. Kopējais gada apguves līmenis 2020. gadā – pašreizējās DFS pēdējā gadā –

bija tāds pats kā 2013. gadā (15 %), kas bija iepriekšējās 2007.–2013. gada DFS pēdējais
gads. Tomēr kumulatīvā apguve bija par aptuveni 7 % mazāka nekā iepriekšējā DFS.
Tādējādi vēl bija jāapgūst 45 % (209 miljardi EUR) no kopējās ESIF līdzekļu summas, par
ko bija uzņemtas saistības. Šī summa veido lielāko daļu no 303 miljardiem EUR
neizpildīto saistību 2020. gada beigās (sk. 2.9. punktu). Mēs tomēr atzīmējam, ka
2007.–2013. gada DFS parasti piemēroja n+ 2 noteikumu, savukārt 2014.–2020. gada
DFS piemēro n+ 3 noteikumu.

2.19. Kā redzams 2.8. izcēlumā, starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības to

ESI fondu līdzekļu apguvē, kas tām piešķirti 2014.–2020. gada DFS laikā. Piemēram,
Somija ir apguvusi 79 % no tās kopējā piešķīruma, savukārt trīs dalībvalstis, kurās
apguves līmenis bija viszemākais (Itālija, Horvātija un Spānija), ir apguvušas tikai
aptuveni 45 % no tām summām, par ko tās uzņēmušās saistības. Uz Itāliju, Spāniju un
Poliju attiecas gandrīz 40 % no atlikušajiem apgūstamajiem maksājumiem: aptuveni
83 miljardi EUR no atlikušā kopsummas (209 miljardi EUR).

20

Šīs izmaiņas daļēji attiecas uz ELFLA. Tomēr ELFLA galvenais pielāgojums Covid-19 krīzei tika
veikts ar 2020. gada jūnija Regulu (ES) 2020/872.

21

Vienīgais izņēmums bija darbības programma 8 miljonu EUR apmērā, attiecībā uz kuru
grozījums netika pabeigts 2020. gadā, bet gan 2021. gadā.
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2.8. izcēlums
2014.–2020. gada ESIF: apgūstamās summas

Miljoni EUR,
kas vēl jāapgūst

Procentuālā daļa,
kas apgūta,
2020. gada beigās

Itālija
Horvātija
Spānija
Vairākas valstis
Slovākija
Malta
Bulgārija
Rumānija
Beļģija
Dānija
Nīderlande
Apvienotā Karaliste
Vācija
ES kopā
Kipra
Slovēnija
Čehijas Republika
Polija
Latvija
Ungārija
Francija
Portugāle
Zviedrija
Lietuva
Grieķija
Igaunija
Austrija
Luksemburga
Īrija
Somija

Procentuālā daļa, kas
jāapgūst, 2020. gada
beigās
25 166

5 961
22 089
5 081
8 167
445
5 029
15 619
1 375
743
915
7 481
12 669
208 619 miljoni EUR
398
1 682
9 994

35 685
2 283
9 908
11 016
9 857
1 373
3 200
7 824
1 562
1 475
41
789
788

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.

44 %
45 %
45 %
46 %
46 %
47 %
50 %
50 %
51 %
52 %
53 %
54 %
55 %
55 %
57 %
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
61 %
62 %
62 %
62 %
64 %
65 %
70 %
71 %
77 %
79 %

Procentuālā daļa,
kas apgūta,
2013. gada beigās
56 %
55 %
55 %
54 %
54 %
53 %
50 %
50 %
49 %
48 %
47 %
46 %
45 %
45 %
43 %
43 %
42 %
41 %
40 %
39 %
39 %
38 %
38 %
38 %
36 %
35 %
30 %
29 %
23 %
21 %

50 %
63 %
58 %
53 %
50 %
49 %
37 %
69 %
54 %
64 %
57 %
71 %
62 %
61 %
63 %
51 %
68 %
66 %
59 %
60 %
79 %
69 %
79 %
70 %
81 %
67 %
68 %
70 %
76 %
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2.20. 2.9. izcēlumā parādīta kopējā ESI fondu apguve pa gadiem līdz 2020. gada

beigām. Iepriekšējā pieredze liecina, ka apguves līmenis, visticamāk, palielināsies 22, bet
ar to joprojām var nepietikt, lai varētu apgūt visus līdzekļus. Komisija 2014. gadā
izveidoja Labākas īstenošanas darba grupu kohēzijas politikas programmām. Darba
grupa, kas darbojās līdz 2015. gada beigām, tika izveidota, lai palīdzētu dalībvalstīm,
kurām bija grūtības īstenot darbības programmas, izmantot 2007.–2013. gada perioda
atlikušo finansējumu. Veikto pasākumu rezultātā ievērojami palielinājās līdzekļu
apguve atbalstītajās dalībvalstīs, taču mēs konstatējām, ka koncentrēšanās uz
rezultātiem nebija pietiekama 23.

22

Īpašais ziņojums Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada
plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami
koncentrējās uz rezultātiem”, 4. attēls.

23

Īpašais ziņojums Nr. 17/2018, 34. punkts.
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2.9. izcēlums
ESI fondu gada apguves līmenis katrā dalībvalstī 2014.–2020. gadā
2014–2019

2020
x%

0%
Somija
Īrija
Luksemburga
Austrija
Igaunija
Grieķija
Lietuva
Zviedrija
Portugāle
Francija
Ungārija
Latvija
Polija
Čehija
Slovēnija
Kipra
Vācija
Apvienotā Karaliste
Nīderlande
Dānija
Beļģija
Rumānija
Bulgārija
Malta
Slovākija
Vairākas valstis
Spānija
Horvātija
Itālija

20 %

40 %

60 %

80 %
13 %
16 %

14 %
14 %
15 %
21 %
22 %
16 %
15 %
16 %
18 %
16 %
17 %
18 %
18 %
9%
14 %
12 %
15 %
12 %
11 %
14 %
13 %
12 %
13 %
17 %
13 %
15 %
14 %

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.

100
100 %
%
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Riski un izaicinājumi
Pastāv riski un izaicinājumi saistībā ar 2021.–2027. gada DFS un
instrumenta NGEU īstenošanu

2.21. Covid-19 pandēmija būtiski ietekmēs līdzekļu apjomu, ko ES tērēs

turpmākajos gados. Ir strauji izveidots instruments Next Generation EU (NGEU), kura
mērķis ir novērst pandēmijas sekas, saglabāt ES politikas jomu mērķus un dot
dalībvalstīm iespēju kļūt noturīgākām, ilgtspējīgākām un labāk sagatavotām nākotnei.
2021.–2027. gada DFS periodā no instrumenta NGEU būs pieejami līdz
750 miljardiem EUR (sk. 2.10. izcēlumu).

2.10. izcēlums
No NGEU finansēs jauno Atveseļošanas un noturības mehānismu un
pastiprinās vairākas DFS izdevumu programmas

NGEU kopā: 750 miljardi EUR
Atveseļošanas un noturības
mehānisms

Citu
programmu
un fondu
palielinājums

672,5 miljardi EUR
Aizdevumi

360 miljardi EUR

Dotācijas

312,5 miljardi EUR

ReactEU

47,5 miljardi EUR

Lauku attīstība

7,5 miljardi EUR

“Apvārsnis Eiropa”
5 miljardi EUR

Taisnīgas
pārkārtošanās fonds
10 miljardi EUR

Piezīme. Visi skaitļi norādīti 2018. gada cenās.
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju.

RescEU

1,9 miljardi EUR

InvestEU

5,6 miljardi EUR
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2.22. 2021.–2027. gada periodā kopējais finansējuma piešķīrums no instrumenta

NGEU un DFS būs 1824 miljardi EUR (2018. gada cenās, 1074 miljardi EUR no 2021.–
2027. gada DFS un 750 miljardi EUR no instrumenta NGEU). Šis apvienotais
finansējums ir gandrīz divreiz lielāks nekā iepriekšējās DFS piešķīrums. Mēs
konstatējām šādus galvenos riskus un izaicinājumus:
o

risks, ka 2021.–2027. gada DFS dalīti pārvaldīto fondu īstenošanas uzsākšana tiks
kavēta;

o

izaicinājumi, kas saistīti ar pareizu finanšu pārvaldību līdzekļu izlietošanā ar Covid19 saistītu izmaiņu dēļ.

Risks, ka 2021.–2027. gada DFS tiks kavēta dalītās pārvaldības fondu
īstenošanas uzsākšana

2.23. Mēs uzskatām, ka turpmāk minētie galvenie faktori palielina risku, ka 2021.–

2027. gada DFS dalītās pārvaldības fondu īstenošana varētu sākties novēloti. Šie faktori
ir līdzīgi tiem, kas izraisīja kavēšanos 2014.–2020. gada DFS īstenošanā. Pēdējos gados
jau esam norādījuši uz vairākām problēmām; izklāstām tās turpmāk.
Tiesību aktu novēlota pieņemšana

2.24. Lai gan regulu par jauno 2021.–2027. gada DFS Komisija ierosināja 2018. gada
maijā, tā tika pieņemta tikai 2020. gada 17. decembrī 24. Jaunais plānošanas periods
sākās 2021. gadā bez nepieciešamā nozaru tiesiskā regulējuma attiecībā uz dalītas
pārvaldības fondiem (izņemot ELGF un ELFLA 25). Regulu, kas reglamentē dalītās
pārvaldības fondus (izņemot ELGF un ELFLA), proti, Kopīgo noteikumu regulu, pieņēma
tikai 2021. gada 24. jūnijā.

24

Padomes 2020. gada 17. decembra Regula 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu
shēmu 2021.–2027. gadam.

25

Pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regula (ES)
2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un
2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza
Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz
līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES)
Nr. 1308/2013.
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2.25. Šī kavēšanās ir ilgāka nekā divās iepriekšējās DFS. 2018. gada pārskatā26 mēs

ieteicām tiesisko regulējumu pieņemt savlaicīgi, lai dalībvalstīm būtu pietiekami daudz
laika savu programmu plānošanai. Kopīgo noteikumu regulu abiem DFS periodiem
pieņēma novēloti: sešus mēnešus pirms 2007.–2013. gada DFS perioda sākuma un
divas nedēļas pirms 2014.–2020. gada DFS perioda sākuma 27. Iepriekšējos ziņojumos
mēs atzīmējām, ka šo kavējumu dēļ darbības programmas tika pieņemtas novēloti un
pirmā gada neizmantotās saistību apropriācijas tika pārnestas uz trupmākajiem
gadiem 28. 2021.–2027. gada DFS periodā Kopīgo noteikumu regulas novēlota
pieņemšana – krietni pārsniedzot kavēšanos iepriekšējā DFS – visticamāk, izraisīs vēl
vēlāku darbības programmu pieņemšanu un vēl vairāk aizkavēs īstenošanas sākšanu.
Tomēr mēs atzīmējam, ka vairāki ieviestie vienkāršojumi, piemēram, valsts iestāžu
pienākumu turpināšana, var palīdzēt paātrināt programmu pieņemšanu un tādējādi
daļēji samazināt kavēšanos.
Finansējuma apguves paātrināšana un papildu finansējuma pieejamība radīs
spiedienu uz administratīvajiem resursiem

2.26. Kā norādīts 2.17. punktā, ESI fondu kumulatīvais apguves līmenis 2020. gada

beigās bija tikai 55 %, proti, daudz zemāks nekā tajā pašā laikā iepriekšējos DFS
periodos (2000.–2006. gadā: 68 %; 2007.–2013. gadā: 62 %). Mēs iepriekš atzīmējām 29,
ka 2007.–2013. gada DFS īstenošana aizkavējās, jo dalībvalstis joprojām izmantoja
saistības, kas bija pieejamas no iepriekšējā perioda. Mēs atkal novērojam līdzīgu
situāciju, kad dalībvalstīm joprojām ir jāapgūst ievērojamas summas no 2014.–
2020. gada DFS, un tas var aizkavēt 2021.–2027. gada DFS saistību izmantošanu.

26

Sk. 2018. gada pārskata 2.1.c ieteikumu.

27

Vispārīgā regula / KNR attiecībā uz DFS 2007.–2013. gadam pieņemta 11.7.2006. un
Vispārīgā regula / KNR attiecībā uz 2014.–2020. gada DFS pieņemta 17.12.2013.

28

Sk., piemēram, 2015. gada pārskata 2.6. punktu.

29

Īpašais ziņojums Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada
plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami
koncentrējās uz rezultātiem”, 22. lpp.
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2.27. Pastāv arī risks, ka administratīvo resursu līmenis, kas nepieciešams, lai

paralēli pārvaldītu šos līdzekļus, var nebūt pieejams, jo īpaši jaunās DFS pirmajos
gados 30. Piemēram, ar Komisijas un dalībvalstu administratīvajiem resursiem būs
jāaptver:
o

ESI fondi atbilstoši 2014.–2020. gada DFS līdz slēgšanai;

o

dalītās pārvaldības fondi atbilstoši 2021.–2027. gada DFS;

o

palielinātie piešķīrumi dalītas pārvaldības fondiem no instrumenta NGEU
2021. gadā un turpmākajos gados.

2.28. Iespējams, ka dažas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) daļas no
2021. gada pārvaldīs ar tiem pašiem administratīvajiem resursiem.

2.29. Mēs iepriekš esam vērsuši uzmanību uz problēmām, kas rodas, pārklājoties

divu dažādu kohēzijas politikas plānošanas periodu attiecināmajiem periodiem 31.
Konkrēti, uz laiku ievērojami palielinās administratīvais slogs. Tas ietekmē nākamā
plānošanas perioda sākumu. Atzīmējam, ka Kopīgo noteikumu regulas fondu
attiecināmības periods beidzas 2029. gadā, un tas ļauj 2021.–2027. gada DFS slēgšanas
un jaunās DFS pakāpeniskas ieviešanas pārklāšanos saīsināt līdz diviem gadiem.

2.30. ANM piedāvā iespēju pilnībā finansēt valstu atveseļošanas un noturības

plānu aplēstās izmaksas. Tas parasti neattiecas uz dalītas pārvaldības fondiem 32.
Gadījumos, kad finansējums ir pieejams, izmantojot dalītas pārvaldības fondus vai
ANM, šī pilnīga atbalsta iespēja var padarīt ANM pievilcīgāku dalībvalstīm. Tomēr mēs
atzīstam, ka atbalsta likmes nav vienīgais faktors, kas ietekmē dalībvalstu finansēšanas
instrumenta izvēli.

30

Atzinums Nr. 6/2020 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu un 322. panta 1. punkta
a) apakšpunktu) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020) 408), 32., 33. un 41. punkts, 13. un
18. lpp.

31

Īpašais ziņojums Nr. 36/2016 “Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku
attīstības programmu slēgšanas kārtību”, 129. un 130. punkts un 4. ieteikums.

32

Atzinums Nr. 6/2020, 32. punkts, 13. lpp.
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2.31. 2021.–2027. gada DFS regulā nav iekļauta DFS vidusposma novērtēšana, kas

bija paredzēta sākotnējā DFS tiesību akta priekšlikumā. Tomēr mēs atzīmējam, ka
Komisija ir apņēmusies iesniegt pārskatu par 2021.–2027. gada DFS darbību, un tas var
dot iespēju veikt nepieciešamās izmaiņas. DFS regulas 7. pants arī nodrošina pamatu
DFS maksimālo apjomu koriģēšanai, ja dalītās pārvaldības fondi tiek pieņemti ar
novēlošanos.

Ar Covid-19 saistītās izmaiņas ļauj ātri reaģēt, bet arī rada izaicinājumus
pareizai finanšu pārvaldībai līdzekļu izlietošanā

2.32. Lai palīdzētu dalībvalstīm pārvarēt Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi, ir

palielināta elastība un vienkāršotas administratīvās prasības attiecībā uz esošo ESI
fondu līdzekļu izlietošanu (sk. 2.5. punktu). Lai gan šie pasākumi ir palīdzējuši
dalībvalstīm ātri reaģēt, tie var arī vājināt izveidotās kontroles sistēmas, iespējams,
palielinot kļūdu un pārkāpumu risku 33. Mēs jau iepriekš esam vērsuši uzmanību uz
nepieciešamību līdz minimumam samazināt riskus, kas apdraud atbilstību un pareizu
finanšu pārvaldību 34.

33

SVF ziņojums – Fiscal affairs,.26.8.2020. – COVID-19 Funds in Response to the Pandemic.

34

ECA 2020/C 159/01 Atzinums Nr. 3/2020 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu un
322. panta 1. punkta a) apakšpunktu) par priekšlikumu 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. 5. punkts, 2. lpp.
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2.33. Laiks, kurā ir pieejams ANM finansējums, ir daudz īsāks nekā dalītās

pārvaldības fondu finansējums. ANM attiecināmības periods sākās ar atpakaļejošu
spēku 2020. gada 1. februārī. Termiņš, līdz kuram jāsasniedz starpposma mērķi un
mērķrādītāji, ir 2026. gada 31. augusts 35. Šajā DFS periodā ANM darbības jomas un
mērķu pārklāšanās ar citām ES programmām rada dubulta finansējuma risku, jo īpaši
tāpēc, ka ANM shēma attieksies uz projektiem, kas potenciāli ir attiecināmi citās
politikas jomās, piemēram, kohēzijas, transporta, enerģētikas un pētniecības jomā 36.
Mēs atzīmējam, ka Komisija pašlaik strādā pie tā, lai izveidotu savu kontroles stratēģiju
attiecībā uz ANM, kas ietver Komisijas galvenās pārbaudes par ANM īstenošanu
dalībvalstīs.

ES budžets ir pakļauts finanšu riskiem
Ar instrumentu SURE ES budžets ir pakļauts lielākam finanšu riskam

2.34. ES budžeta kopējā pakļautība iespējamām saistībām – saistībām, kas

atkarīgas no konkrēta nākotnes notikuma īstenošanās, – palielinājās no
90,5 miljardiem EUR 2019. gada beigās līdz 131,9 miljardiem EUR 37 līdz 2020. gada
beigām; tas ir pieaugums par 46 %. Tas gandrīz pilnībā skaidrojams ar to, ka tika
ieviests Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas
situācijā (SURE instruments) 38, kas riska darījumu rādītājam līdz 2020. gada beigām
pievienoja dalībvalstu aizņēmumus 39,5 miljardu EUR apmērā (sk. 2.11. izcēlumu).
Neatliekamiem ar Covid-19 saistītiem mērķiem dalībvalstis no instrumenta SURE līdz
2022. gadam varēs aizņemties līdz 100 miljardiem EUR. Līdz 2020. gada beigām jau bija
aizņemti 39,5 miljardi EUR. ES budžets garantē šos aizdevumus. Lai gan SURE
aizdevumi palielina vispārējo pakļautību riskam, saistītos riskus samazina instrumentā
iestrādātie aizsardzības pasākumi, jo īpaši izmantojot garantijas sistēmu, saskaņā ar
kuru visas dalībvalstis pretgarantē risku, ko uzņemas ES budžets, līdz
25 miljardiem EUR.
35

18. panta 4. punkta i) apakšpunkts un 20. panta 5. punkta d) apakšpunkts Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības
mehānismu.

36

Atzinums Nr. 6/2020, 6. punkts, 5. lpp.

37

ES 2020. gada konsolidētie pārskati, 4.1.1. un 4.1.2. skaidrojums.

38

Padomes 2020. gada 19. maija Regula (ES) 2020/672, ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta
instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid19 uzliesmojuma.
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2.11. izcēlums
ES budžeta pakļautība riskam 2020. gada 31. decembrī, sadalījumā pa
kategorijām
(miljoni EUR)

Kopā 131 866
47 396
Eiropas finanšu
stabilizācijas
mehānisma
aizdevumi

87 919

39 503
SURE aizdevumi

Sedz:

ES budžets
garantiju fonds
34
Eiropas Savienības
garantija Eiropas
Fondam ilgtspējīgai
attīstībai

740
EIB aizdevumi –
dalībvalstis
201
Maksājumu
bilances aizdevumi

43 947

200
Euratom aizdevumi –
trešās valstis
5 813
Makrofinansiālās
palīdzības aizdevumi

18 590
Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda
garantija

19 310
EIB aizdevumi – ārējo
aizdevumu pilnvaras

79
Euratom
aizdevumi –
dalībvalstis

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētajiem pārskatiem, 4.1.1. un
4.1.2. skaidrojums.
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2.35. Mēs esam izskatījuši Komisijas ziņojumus par ES budžeta pakļautību

iespējamām saistībām 39. Komisija uzskatīja, ka ES budžeta pakļautības līmenis
2020. gada beigās ir ilgtspējīgs. 2019. gada pārskatā mēs analizējām ES budžeta riska
būtību 40 un secinājām, ka pakļautību riskam 2019. gada beigās varētu uzskatīt par
ilgtspējīgu. Instrumenta SURE ieviešana ir galvenā būtiskā izmaiņa riskā, kam
ES budžets pakļauts 2020. gadā.

2.36. Komisija 2020. gadā aprēķināja, ka ES budžeta gada pakļautība riskam

2021. gadā būtu 14,1 miljards EUR. Tomēr vēlāk Īrija un Portugāle pieprasīja, lai
aizdevuma atmaksa par kopējo summu 9,7 miljardi EUR, kas bija jāatmaksā 2021. gadā,
tiktu pārcelta uz nākamajiem gadiem 41. Tas novirzīja risku uz turpmākajiem gadiem un
samazināja ikgadējo risku ES budžetam 2021. gadā līdz 4,4 miljardiem EUR. 2020. gadā
ikgadējais risks bija 4,5 miljardi EUR.

Instrumentam NGEU būs būtiska ietekme uz vispārējo pakļautību riskam
no 2021. gada

2.37. Instruments NGEU ļaus ES ātri un spēcīgi rīkoties, tomēr turpmākajos gados

tas ievērojami palielinās ES budžeta kopējo pakļautību riskam par summu līdz
750 miljardiem EUR (2018. gada cenās). Sk. 2.12. izcēlumu. Konkrēti, dotāciju un
budžeta garantiju veidā būs pieejami 390 miljardi EUR, un līdz 360 miljardiem EUR būs
pieejami kā aizdevumi dalībvalstīm. Komisija ES vārdā aizņemsies nepieciešamos
līdzekļus finanšu tirgos; šo aizņēmumu garantēs no ES budžeta. Tas varētu palielināt
budžeta kopējo pakļautību riskam līdz pat aptuveni 940 miljardiem EUR. Tā rezultātā
Komisijai nāksies palielināt tās administratīvo spēju, lai nodrošinātu līdz šim
39

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Par vispārējā budžeta segtajām
garantijām” – Situācija 2019. gada 31. decembrī (COM(2020) 677), pievienots Komisijas
dienestu darba dokumentam SWD(2020) 241; annual report 2019 on the EU financial
architecture (iestāžu nolīguma 16. punkts); Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam,
Padomei un Revīzijas palātai par Garantiju fondu ārējai darbībai un tā pārvaldību 2019. gadā
(COM(2020) 327) un kas pievienots dokumentam Komisijas dienestu darba dokuments
SWD(2020) 136; Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai Par
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda galvojuma fonda pārvaldību 2019. gadā (COM(2020)
385); Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2020) 162.

40

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 2.22.–2.34. punktu.

41

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Par vispārējā budžeta segtajām
garantijām” – Situācija 2019. gada 31. decembrī (COM(2020) 677), pievienots dokumentam
Komisijas dienestu darba dokumentam SWD(2020) 241;
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nepieredzēti apjomīgo darījumu pareizu pārvaldību kapitāla tirgos, tostarp obligāciju
emitēšanu un finanšu risku pārvaldību 42.

2.12. izcēlums
ES budžeta pagātnes un iespējamā nākotnes kopējā riska
salīdzinājums
(mljrd. EUR)
1 000
Līdz 60

SURE - jauni aizņēmumi aizdevumiem

800
Līdz 360

600

NGEU - jauni aizņēmumi
aizdevumiem

NGEU
400
390

NGEU - jauni aizņēmumi
neatmaksājamam atbalstam

200
0

90

132

2019

2020

Esošā riska prognoze
2021–2023

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Par vispārējā
budžeta segtajām garantijām” – Situācija 2019. gada 31. decembrī, COM(2020) 677, Komisijas
dienestu darba dokumentu SWD(2020) 241 un pamatojoties uz tiesību aktiem, kas attiecas uz
NGEU un SURE.

2.38. Kopējais riska darījumu apjoms nenozīmē, ka visus šos līdzekļus var pieprasīt

vienā gadā. Mēs arī atzīmējam, ka palielināto riska darījumu apjomu, kas saistīts ar
NGEU instrumentu, ir plānots līdzsvarot, uz laiku īpaši palielinot pašu resursu
maksimālo apjomu par 0,6 %, kamēr pastāv saistības, kas radušās saskaņā ar NGEU
instrumentu.

42

Mūsu apskats Nr. 06/2020 “ES ekonomikas politikas atbildes reakcija uz Covid-19 krīzi –
riski, izaicinājumi un iespējas”, 87. punkts.
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Secinājumi un ieteikumi
Secinājumi

2.39. Saistību un maksājumu apropriācijas 2020. gadā tika gandrīz pilnībā izlietotas.

ES budžeta lēmējiestādes nolēma izmantot īpašus instrumentus, lai uzņemtos saistības,
kas pārsniedz DFS maksimālo apjomu. Maksājumi pilnībā iekļāvās DFS maksimālajā
apjomā. Sk. 2.3. un 2.4. punktu.

2.40. Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ES ātri izmantoja budžetu, lai sniegtu

atbalstu, veicot pārvietojumus un budžeta grozījumus. Ar budžeta grozījumiem tika
iekļautas papildu saistību apropriācijas 3,3 miljardu EUR apmērā un papildu
maksājumu apropriācijas 9,4 miljardu EUR apmērā ar Covid-19 saistītajiem
izdevumiem. Turklāt ES mīkstināja spēkā esošos noteikumus, kas reglamentē ESI
fondus, lai dalībvalstīm nodrošinātu papildu likviditāti un elastību. Sk. 2.5. un
2.6. punktu.

2.41. Komisija mūs informēja, ka līdz 2020. gada beigām ar Covid-19 saistītiem

mērķiem bija darīti pieejami 12,9 miljardi EUR saistību tiešā un netiešā pārvaldībā. Mēs
konstatējām, ka aptuveni 0,2 miljardi EUR ar Covid-19 saistītu summu nebija iekļautas
šajās saistībās 12,9 miljardu EUR apmērā, lai gan Komisijas centrālajā grāmatvedības
sistēmā tās bija atzīmētas kā saistītas ar Covid-19. Komisijas sniegtā informācija liecina,
ka dalībvalstis saskaņā ar dalīto pārvaldību apsolīja vai noslēdza līgumus par vēl
34,2 miljardiem EUR, tādējādi kopējais ES finansējums, kas darīts pieejams ar Covid19 saistītiem mērķiem, sasniedza 47,1 miljardu EUR. Komisija vēl nav publicējusi
ziņojumu par izdevumiem, kas saistīti ar Covid-19. Sk. 2.7. un 2.8. punktu.

2.42. Neizpildītās saistības pārsniedza 300 miljardu EUR. Komisija lēsa, ka tās

saglabāsies samērā stabilas šajā augstajā līmenī līdz 2027. gadam (bez NGEU). Tomēr
neizpildītās saistības palielināsies, ja, tāpat kā 2016.–2020. gadā, saistības saglabāsies
augstas un maksājumu pieprasījumi būs mazāki, nekā paredzēts, īstenošanas kavējumu
dēļ. Sk. 2.9.–2.11. punktu.

2.43. Saistību apropriācijas 2014.–2020. gada DFS periodā tika gandrīz pilnībā

izlietotas. Tomēr maksājumu apropriācijas šajos septiņos gados tika izlietotas mazāk,
nekā paredzēts, sākot no 2016. gada, jo kavējās ESI fondu īstenošana. Kopumā
maksājumi saglabājās gandrīz 45 miljardu EUR apmērā zem DFS maksimālā apjoma
2014.–2020. gadam. Sk. 2.12.–2.16. punktu.
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2.44. Apguves temps atpaliek no iepriekšējās DFS tempa. Vidējā kumulatīvā apguve

ir sasniegusi tikai 55 %. Starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības līdzekļu apguvē.
Pastāv risks, ka ne viss 209 miljardu EUR ESI fondu finansējums, kas joprojām ir
pieejams dalībvalstīm, tiks apgūts. Sk. 2.17.–2.20. punktu.

2.45. Kavēšanās nepieciešamo tiesību aktu pieņemšanā un lēna vispārējā 2014.–

2020. gada ESI fondu finansējuma apguve var aizkavēt dalītās pārvaldības fondu
īstenošanu 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā. Lai gan ar Covid-19 saistītie
pasākumi ir palīdzējuši dalībvalstīm ātri reaģēt uz pandēmiju, pastāv risks, ka
administratīvie resursi, kas nepieciešami, lai pārvaldītu būtisko palielinājumu saistībā
ar ANM, kā arī paralēli jauno un iepriekšējo DFS, var nebūt pietiekami. Risks ir īpaši
augsts jaunās DFS pirmajos gados un var izraisīt papildu kavēšanos, kontroles sistēmu
vājināšanos, pārkāpumus un nepareizu finanšu pārvaldību. Sk. 2.21.–2.33. punktu.

2.46. Ar instrumentu NGEU un SURE ieviešanu ES budžeta risks turpmākajos gados

ievērojami palielināsies par summu līdz aptuveni 940 miljardiem EUR. To ir plānots
līdzsvarot, palielinot ES finansēšanas spējas, jo uz laiku tiek palielināts pašu resursu
maksimālais apjoms. Sk. 2.34.–2.38. punktu.

Ieteikumi
2.1. ieteikums. Ziņot par ES finanšu līdzekļiem, ko izmanto ar
Covid-19 saistītiem mērķiem
Lai būtu iespējams visaptveroši ziņot par summām, par kurām uzņemtas saistības un
radušās izmaksas saistībā ar Covid-19 pandēmiju, tostarp apsolītajām summām un
tām, par ko 2020. gadā noslēgti līgumi, Komisijai būtu jāstandartizē ES budžeta
izdevumu uzskaite ar Covid-19 saistītiem mērķiem un vismaz reizi gadā par to jāziņo
budžeta lēmējiestādēm tik ilgi, cik tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.
Termiņš: līdz 2021. gada beigām.
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2.2. ieteikums. Pakāpeniski samazināt neizpildītās saistības
Lai turpmākajos gados pakāpeniski samazinātu neizpildīto saistību vispārējo līmeni,
Komisijai jāanalizē faktori, kas veicina neizpildīto saistību attīstību, un, pamatojoties uz
rezultātiem, jāveic attiecīgi pasākumi.
Termiņš: līdz 2023. gada beigām.

2.3. ieteikums. Veicināt ES finansējuma pareizu izlietošanu
Ņemot vērā to, ka ir ievērojami palielinājies turpmākajos gados pieejamā
ES finansējuma apjoms un veidi, tostarp summas, kas atlikušas no iepriekšējā DFS
perioda, Komisijai jāsagatavo pasākumi, lai nodrošinātu, ka valsts iestādēm ir pieejams
papildu konsultatīvais atbalsts, tādējādi veicinot to, ka dalībvalstis pareizi izmanto šos
līdzekļus.
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.
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3. nodaļa
Ieņēmumi
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Saturs
Punkts

Ievads

3.1.–3.6.

Īss apraksts

3.2.–3.3.

Revīzijas tvērums un pieeja

3.4.–3.6.

Darījumu pareizība

3.7.

Iekšējās kontroles sistēmu elementu pārbaude

3.8.–3.19.

NKI datu nenoslēgšana 10 gadu garumā rada budžeta
nenoteiktību

3.9.–3.10.

Nav pienācīgi risināta globalizācijas ietekme uz NKI

3.11.

Lai gan ir uzlabojumi, joprojām ir daudz PVN atrunu un
TPR neatrisināto jautājumu

3.12.

Joprojām ir nepilnības dalībvalstu veiktajā TPR uzskaitē un
pārvaldībā

3.13.–3.17.

Importa dati netiek sistemātiski uzraudzīti, un muitas
kontrole nav pietiekami saskaņota ES līmenī

3.18.–3.19.

Gada darbības pārskati

3.20.–3.22.

Secinājums un ieteikumi

3.23.–3.26.

Secinājums

3.23.–3.24.

Ieteikumi

3.25.–3.26.
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Pielikumi
3.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti ieņēmumu jomā
3.2. pielikums. Spēkā esošo NKI atrunu, PVN atrunu un TPR
neatrisināto jautājumu skaits katrā dalībvalstī 2020. gada
31. decembrī
3.3. pielikums. Iekasēto un vēl neiekasēto nodokļu
TPR pārskatu sagatavošanas process un iekļaušana
ES pārskatos un budžetā
3.4. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
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Ievads
3.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi par ieņēmumiem, kuros ietilpst pašu
resursi un citi ieņēmumi. Ieņēmumu sadalījums 2020. gadā ir atspoguļots
3.1. izcēlumā.

3.1. izcēlums
Ieņēmumu sadalījums 2020. gadā(*)

Kopējie ieņēmumi 2020. gadā(**): 174,3 miljardi EUR.
(*)

Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 10. punktu).

Šī summa ir ES budžeta faktiskie ieņēmumi. Finanšu darbības rezultātu pārskatā uzrādītā
summa 224,0 miljardi EUR ir aprēķināta saskaņā ar uzkrājumu grāmatvedības sistēmu.
(**)

Avots: Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie pārskati.
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Īss apraksts

3.2. Ieņēmumu lielāko daļu (92 %) veido pašu resursi, un tos iedala trīs kategorijās1.
a)

No nacionālā kopienākuma (NKI) iegūtie pašu resursi veido 70,6 % 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 kopienākumam.

b)

Tradicionālie pašu resursi (TPR) veido 11,4 % ES ieņēmumu. Tie ietver dalībvalstu
iekasētos muitas nodokļus. ES budžetā ieskaita 80 % no kopsummas, bet atlikušos
20 % dalībvalstis patur iekasēšanas izmaksu segšanai.

c)

No pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iegūtie pašu resursi ES ieņēmumos sniedz
9,9 %. Iemaksas šajā pašu resursu sadaļā aprēķina, piemērojot vienotu likmi
dalībvalstu saskaņotajai PVN novērtējuma bāzei.

3.3. Ieņēmumos ietilpst arī summas, kas iegūtas no citiem avotiem. Nozīmīgākie no
šiem citiem ieņēmumu avotiem ir iemaksas un atmaksājumi saistībā ar ES nolīgumiem
un programmām (4,7 % no ES ieņēmumiem), piemēram, ieņēmumi, kas gūti ELGF un
ELFLA atbilstīguma noskaidrošanā, un trešo valstu iemaksas ES programmās un
darbībās 2.

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 2020. gada
ieņēmumiem mūsu pārbaudē ietilpa:
a)

Komisijas izdotu 55 iekasēšanas rīkojumu izlase, kura veidota tā, lai reprezentētu
visus ieņēmumu avotus;

1

Padomes 2014. gada 26. maija Lēmums 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu
resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.), 2. pants.

2

Sk. apskatu 03/2021 “Trešo valstu finanšu iemaksas Eiropas Savienībai un dalībvalstīm”.
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b)

Komisijas sistēmas, ar kurām
i)

nodrošina, ka dalībvalstu NKI un PVN dati veido atbilstošu pamatu pašu
resursu iemaksu aprēķinam un iekasēšanai 3,

ii)

pārvalda TPR 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 uzskaites sistēmas trīs dalībvalstīs (Spānijā, Francijā un Nīderlandē), kuras
atlasījām, pamatojoties uz šo valstu iekasēto muitas nodokļu summu un uz mūsu
sagatavoto riska novērtējumu;

d)

Budžeta ĢD (BUDG ĢD) un Eurostat gada darbības pārskatos iekļautās
informācijas par pareizību ticamība.

3.5. Pastāv risks, ka importētāji muitas nodokļus valsts muitas iestādēm vai nu

nedeklarē, vai deklarē nepareizi. “Muitas nodokļu iztrūkums” 4, t. i., nesamaksātās
summas, kas nav iekļautas dalībvalstu TPR uzskaites sistēmās, neietilpst mūsu revīzijas
atzinuma par ieņēmumiem tvērumā. Tomēr, tā kā muitas nodokļu iztrūkums var
ietekmēt dalībvalstu noteiktās nodokļu summas, jau otro gadu pēc kārtas mēs
novērtējām ES pasākumus, kas veikti, lai samazinātu šo iztrūkumu un mazinātu risku,
ka TPR nav pilnīgi.

3

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

4

Starpība starp teorētisko ievedmuitas nodokļu līmeni, kas jāiekasē par ekonomiku kopumā,
un faktiskajiem iekasētajiem ievedmuitas nodokļiem.
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3.6. Lai veiktu šo novērtēšanu, mēs izskatījām rezultātus, kas iegūti Komisijas

TPR pēcpārbaudēs attiecībā uz dalībvalstu muitas kontroles stratēģijām, kuru
uzdevums ir novērst risku, ka imports tiek novērtēts par zemu 5. Mēs izmantojām arī
rezultātus, kas apkopoti mūsu nesen publicētajā īpašajā ziņojumā par muitas kontroli 6,
kurā mēs novērtējām, vai jaunā riska pārvaldības sistēma, ko Komisija ieviesusi
sadarbībā ar dalībvalstīm, nodrošina muitas kontroles vienotu piemērošanu ES finanšu
interešu aizsardzības nolūkā.

5

Sk. arī mūsu 2019. gada pārskata 3.14. punktu.

6

Sk. īpašo ziņojumu Nr. 04/2021 “Muitas kontrole: nepietiekama saskaņotība kaitē
ES finanšu interesēm”.
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Darījumu pareizība
3.7. Šajā iedaļā ir izklāstīti mūsu apsvērumi par ieņēmumu darījumu pareizību.

Secinājumus par ES pārskatiem pakārtoto darījumu pareizību esam formulējuši,
balstoties uz mūsu novērtējumu par Komisijas sistēmām, ar kuru palīdzību aprēķina un
iekasē ieņēmumus 7. Pārbaudījuši 55 iekasēšanas rīkojumu izlasi, secinām, ka nevienā
no šiem rīkojumiem nebija skaitļos izsakāmu kļūdu. Darījumu pārbaužu rezultāti ir
apkopoti 3.1. pielikumā.

7

Sk. 1.1. pielikuma 10. punktu.

93

Iekšējās kontroles sistēmu elementu
pārbaude
3.8. Kā paskaidrots 3.4. punktā, mēs atlasījām un pārbaudījām vairākas sistēmas.

Apsvērumi par šīm sistēmām neietekmē mūsu kopējo nemodificēto atzinumu par
ES ieņēmumu pareizību (sk. 1. nodaļu). Tomēr apsvērumi liecina, ka kontroles sistēmu
efektivitātē ir pastāvīgas nepilnības gan Komisijas, gan dalībvalstu līmenī. Svarīgākās no
šīm nepilnībām attiecas uz procesu, kurā Komisija slēdz NKI pārbaudes ciklu, un uz
TPR pārskatu ticamību Nīderlandē.

NKI datu nenoslēgšana 10 gadu garumā rada budžeta
nenoteiktību

3.9. NKI daudzgadu apstiprinājumpārbaužu ciklā Komisija pārbauda, vai procedūras,

kurās dalībvalstis sagatavo nacionālos kontus, atbilst EKS 2010 8 un vai NKI dati ir
salīdzināmi, ticami un pilnīgi 9. 2020. gadā Komisija noslēdza apstiprinājumpārbaužu
ciklu, kurā pārbaudīja pašu resursu vajadzībām izmantotos visu dalībvalstu NKI datus
par laiku, sākot no 2010. gada 10, bet izņēmums bija Francija, kur – kā jau ziņojām
iepriekšējos gados – apstiprinājumpārbaudes kavējās, jo NKI uzskaitījumā nebija
apmierinoši aprakstītas apkopošanas procedūras 11. Šāds stāvoklis rada neskaidrību
saistībā ar to, kā tiks aprēķinātas Francijas un citu dalībvalstu turpmākās iemaksas.

8

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 Regulu (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par
Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013.,
1. lpp.).

9

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (2003. gada 15. jūlijs) par to, kā saskaņot
nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.), 5. pants. To
aizstāja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2019/516 (2019. gada 19. marts)
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) (OV L 91, 29.3.2019., 19. lpp.), īpaši sk. 5. panta 2. punktu.

10

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

11

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 4.18. punktu un mūsu 2019. gada pārskata 3.21. punktu.
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3.10. Pēc tam, kad bija slēgts apstiprinājumpārbaužu cikls, Komisija formulēja

daudz NKI atrunu attiecībā uz konkrētām dalībvalstu apkopošanas procedūrām, kurās
būtu iespējami uzlabojumi 12 (sk. 3.2. pielikumu). Izņemot atrunu, kas attiecas uz
globalizācijas ietekmi uz NKI (sk. 3.11. punktu), šajās atrunās tiek paredzēti 10 gadi,
kuros dalībvalstu statistikas datos iespējams izdarīt izmaiņas13. Kā esam ziņojuši jau
agrāk 14, šāds stāvoklis ievērojami palielina budžeta nenoteiktību valstu budžetos
saistībā ar iemaksām, kas balstītas uz NKI.

Nav pienācīgi risināta globalizācijas ietekme uz NKI

3.11. Attiecībā uz NKI atrunu, kas saistīta ar globalizācijas ietekmi un kas ļauj

iekļaut precīzāku starptautisko uzņēmumu pētniecības un izstrādes aktīvu aplēsi 15,
Komisija saīsināja datu pārskatīšanas periodu, nosakot 2018. gadu par izmaiņu sākuma
gadu. Lai gan ar šo atrunu ir risinātas dalībvalstu grūtības iegūt no starptautiskiem
uzņēmumiem datus par agrākiem gadiem, šāds izņēmums vājina dalībvalstu 2010.–
2017. gada NKI datu salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu. Šis ierobežojums nesaskan
ar ES noteikumiem 16 par NKI pašu resursu aprēķinu.

12

Ar darījumiem saistītas un transversālas atrunas aizstāj ar procesiem saistītas atrunas.

13

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, formulējot NKI atrunu,
un to dara gadījumos, kad jāuzlabo datu kvalitāte.

14

Īpašais ziņojums 11/2013 “Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un
mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti”, 68.–70. punkts un
2. ieteikums, un mūsu 2014. gada pārskats, 4.9. un 4.10. punkts, kā arī 1. ieteikums.

15

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 3.20. punktu.

16

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (2014. gada 26. maijs) 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.), 10.b panta
4. punkts.
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Lai gan ir uzlabojumi, joprojām ir daudz PVN atrunu un
TPR neatrisināto jautājumu

3.12. Mēs izskatījām procesu, kurā Komisija pārbauda PVN bāzes aprēķinu un TPR,

un esam apkopojuši informāciju par spēkā esošajām atrunām un neatrisinātajiem
jautājumiem, ko Komisija attiecina uz konstatētajām nepilnībām (sk. 3.2. pielikumu).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu PVN atrunu skaits ir palielinājies no 95 līdz 104 (9 %),
savukārt TPR neatrisināto jautājumu skaits ir samazinājies no 356 uz 326 (8 %).
Vienlaikus mēs novērojām labu progresu attiecībā uz to, kā dalībvalstis novērš
iepriekšējos gados apzinātās nepilnības, un tā rezultātā tiek atceltas PVN atrunas un
tiek slēgti TRP neatrisinātie jautājumi, bet joprojām saglabājas vairākas nenovērstas
nepilnības.

Joprojām ir nepilnības dalībvalstu veiktajā TPR uzskaitē un
pārvaldībā

3.13. Mēs pārbaudījām, kā trīs dalībvalstis (Spānija, Francija un Nīderlande)

sagatavo pārskatus par iekasētajiem un vēl neiekasētajiem nodokļiem 17, kā arī
ES budžetā iemaksājamo TPR administrēšanas procedūras (sk. 3.3. pielikumu). Mūsu
novērtējums par dalībvalstu galvenajām iekšējās TPR kontroles sistēmām ir dots
3.1. attēlā.

17

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2018/194 (2018. gada 8. februāris), 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. Atlasīto dalībvalstu galveno iekšējās TPR kontroles sistēmu
novērtējums
Francija
TPR iemaksas 2020. gadā

Spānija

1,7 miljardi EUR,
8 % no kopējiem
TPR

Nīderlande

1,3 miljardi EUR,
7 % no kopējiem
TPR

3,1 miljards EUR,
16 % no kopējiem
TPR

TPR pārskatu
sagatavošana
Iekasēto muitas
nodokļu
administrēšana
Neiekasēto muitas
nodokļu
administrēšana
Kopumā efektīvas
sistēmas

Daļēji efektīvas
sistēmas

Neefektīvas
sistēmas

Avots: ERP.

3.14. Mēs neatklājām nozīmīgas problēmas TPR pārskatu sagatavošanā Francijā (ne

attiecībā uz iekasētajiem nodokļiem, ne attiecībā uz vēl neiekasētajiem nodokļiem).
Tomēr abās pārējās pārbaudītajās dalībvalstīs konstatējām, ka mūsu iepriekš apzinātās
nepilnības joprojām pastāv (sk. 3.2. izcēlumu).
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3.2. izcēlums
Pastāvīgas nepilnības TPR pārskatu sagatavošanai piemērotajās
valsts kontroles sistēmās
Spānija
Mēs 2018. gada pārskatā 18 norādījām, ka Spānijas iekasēto muitas nodokļu
pārskatos bija manuāli ieraksti, kas aizstāja IT sistēmas automātiskos
grāmatojumus. Konstatējām, ka neatļautas manuālas intervences dēļ summas, kas
darītas pieejamas ES budžetam, nepareizi samazinātas par pusmiljonu EUR.
Lai gan novērojam, ka kļūdainu automātisko grāmatojumu atklāšana un labošana
ir uzlabojusies, tomēr IT sistēma nav mainīta, tātad joprojām pastāv risks, ka
Spānijas TPR pārskatus sagatavo nepareizi.
Nīderlande
Kopš 2013. gada 19 esam vairākkārt ziņojuši, ka nespējam pienācīgi novērtēt
Nīderlandes pārskatu ticamību (tostarp iekasēto un vēl neiekasēto nodokļu
pārskatu ticamību), jo muitas IT sistēma nenodrošina revīzijas darba izsekojamību.
Tā kā pastāv šie IT sistēmas ierobežojumi, valsts muitas iestādes nevarēja arī
sniegt pārliecību, ka tās bija pienācīgi mazinājušas dubultgrāmatojumu risku
neiekasēto nodokļu pārskatos un ka no parādniekiem saņemtie daļējie maksājumi
tika pareizi sadalīti starp TPR un valsts ieņēmumiem.
Kaut arī Nīderlandes iestādes 2017. gadā sacīja, ka šie jautājumi būs atrisināti līdz
2018. gada martam, tie joprojām ir problemātiski trīs gadus vēlāk.

3.15. 2020. gadā Komisija padziļināti pārbaudīja sistēmas, ko valstu muitas iestādes

izmanto TPR pārskatu sagatavošanai. Tika pārbaudītas 10 dalībvalstis, un Komisija
novērtēja sešu dalībvalstu 20 TPR pārskatu ticamību kā daļēji apmierinošu, savukārt
pārējo četru dalībvalstu 21 pārskatu ticamību kā kopumā apmierinošu.

18

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 4.9. punktu un 4.2. izcēlumu.

19

Sk. mūsu 2013. gada pārskata 2.17. punktu un mūsu 2017. gada pārskata 4.14. punktu.

20

Bulgārija, Francija, Malta, Portugāle, Slovākija un Zviedrija.

21

Čehija, Vācija, Ungārija un Polija.
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3.16. Tāpat kā iepriekšējos gados22 mēs konstatējām nepilnības valsts muitas

iestāžu īstenotajā vēl neiekasēto aprēķināto nodokļu administrēšanā.

3.17. Revidētajās dalībvalstīs mēs konstatējām kavēšanos ar muitas parādu

paziņošanu un/vai uzskaiti (Francija un Nīderlande) un ar muitas parādu atgūšanu
(Spānija, Francija un Nīderlande), kā arī novēlotu neatgūstamo nodokļu norakstīšanu
pārskatos (Nīderlande). Arī Komisija joprojām atklāj trūkumus šajā jomā, lai gan tā ir
sniegusi dalībvalstīm papildu norādījumus par šo nodokļu administrēšanu.

Importa dati netiek sistemātiski uzraudzīti, un muitas kontrole
nav pietiekami saskaņota ES līmenī

3.18. 2021. gada īpašajā ziņojumā par muitas kontroli mēs atzīmējām, ka Komisija

nav sistemātiski ES līmenī analizējusi datus par visu ES importu, lai atklātu finanšu risku
muitā 23. To apstiprina arī mūsu pārbaude par 2017. gada pārskata attiecīgā ieteikuma
ieviešanu (sk. 3.4. pielikumu). Importa datu nepietiekama uzraudzība ES līmenī vājina
riska pārvaldības efektivitāti, bet riska novērtējums ir svarīgs, dalībvalstīm atlasot
muitā kontrolējamās importa deklarācijas.

3.19. Kaut arī mūsu īpašajā ziņojumā atzinām, ka Komisijas riska pārvaldības

sistēma ir svarīgs solis muitas kontroles vienotas piemērošanas virzienā, secinājām, ka
šī sistēma nenodrošina pietiekami saskaņotu kontroles atlasi dalībvalstu līmenī, lai
aizsargātu ES finanšu intereses 24. Tam par galveno iemeslu ir sistēmas izstrādes
nepilnības ES līmenī, kas ļauj dalībvalstīm to ļoti atšķirīgi īstenot. Mēs novērojām, ka
Komisija, veicot TPR pēcpārbaudes dalībvalstīs, joprojām atklāja nepilnības un
atšķirības valstu kontroles stratēģijās, saskaņā ar kurām pārvalda risku, ka importa
precēm varētu norādīt pazeminātu vērtību (sk. 3.3. izcēlumu).

22

Sk., piemēram, mūsu 2019. gada pārskata 3.9. punktu, mūsu 2018. gada pārskata
4.10. punktu un mūsu 2017. gada pārskata 4.15. punktu.

23

Īpašais ziņojums 04/2021 “Muitas kontrole: nepietiekama saskaņotība kaitē ES finanšu
interesēm”, 33. punkts.

24

Turpat, 62. punkts.
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3.3. izcēlums
Komisijas novērtējums attiecībā uz dalībvalstu muitas kontroles
stratēģijām, kas pieņemtas, lai novērstu importa pārāk zemas
novērtēšanas risku
Komisija 2018. un 2019. gadā visās dalībvalstīs veica TPR pārbaudes attiecībā uz
muitas kontroles stratēģijām, ar ko paredzēts novērst risku, ka imports ir novērtēts
par zemu. Komisijas vērtējumā valstu kontroles stratēģijas bija vai nu daļēji
apmierinošas, vai arī neapmierinošas 24 dalībvalstīs no 28 25. Mēs izskatījām
Komisijas 2019. un 2020. gadā veiktās pēcpārbaudes, un tajās bija atzīts, ka trīs
dalībvalstis un Apvienotā Karaliste bija uzlabojušas kontroles stratēģiju (no
neapmierinošas uz daļēji apmierinošu). Tomēr kopumā stāvoklis joprojām nav
pienācīgs.

Dalībvalstis un Apvienotā Karaliste
Sākotnējais novērtējums

4

Novērtējums atbilstoši
pēcpārbaudēm

4

15

9

19

Kopumā apmierinoša stratēģija
Daļēji apmierinoša stratēģija
Neapmierinoša stratēģija

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas TPR pārbaudes ziņojumiem.

25

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 3.13. un 3.14. punktu.

5
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Gada darbības pārskati
3.20. Kopumā informācija, kas sniegta BUDG ĢD un Eurostat publicētajos

2020. gada darbības pārskatos, apstiprina mūsu konstatējumus un secinājumus. Tomēr
BUDG ĢD gada darbības pārskatā nebija minētas nepilnības, ko mēs atklājām saistībā
ar iekasēto un vēl neiekasēto muitas nodokļu pārskatu sagatavošanu TPR vajadzībām
Nīderlandē (sk. 3.2. izcēlumu).

3.21. Piekto gadu pēc kārtas BUDG ĢD saglabāja atrunu, ka uz ES budžetu

pārskaitītās TPR summas ir neprecīzas, jo 2011.–2017. gadā 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, un pēc tam 2018. gadā atrunu definēja arī par citām dalībvalstīm,
neizsakot to skaitļos.

3.22. Komisija ir ierosinājusi pārkāpuma lietu pret Apvienoto Karalisti par

TRP zaudējumiem, ko radījis pazeminātas vērtības imports no Ķīnas, un šajā lietā tiek
gaidīts Eiropas Savienības Tiesas spriedums. Pēdējais notikums šajā sakarā bija Tiesas
sēde 2020. gada 8. decembrī. Ņemot vērā minēto atrunu, kopējie iespējamie
zaudējumi, kas ES 2020. gada konsolidētajos pārskatos iegrāmatoti kā debitoru parādu
summas, veidoja 2,1 miljardu EUR (pamatsumma). Ir iegrāmatoti arī procenti
1,6 miljardu EUR apmērā, jo liela daļa aplēsto muitas nodokļu, kas nav darīti pieejami,
bija maksājami jau 2011. gadā.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

3.23. Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka kļūdu līmenis ieņēmumos nav

būtisks. Mūsu pārbaudītās sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojās
efektīvi. Tomēr galvenie iekšējās TPR kontroles mehānismi, ko mēs novērtējām dažās
dalībvalstīs, un NKI aptiprinājumpārbaužu cikla noslēgšana, ko mēs novērtējām
Komisijā, darbojās daļēji efektīvi pastāvīgu nepilnību dēļ (sk. 3.9.–3.17. punktu).

3.24. Mēs arī konstatējām nozīmīgas nepilnības dalībvalstu kontroles mehānismos,
ar ko mazina muitas nodokļu iztrūkumu, un šo nepilnību novēršanai nepieciešama
ES rīcība. Šīs nepilnības neietekmē mūsu revīzijas atzinumu par ieņēmumiem, jo tās
neattiecas uz pārskatiem pakārtotajiem darījumiem. Tās tikai norāda uz risku, ka TPR
varētu būt nepilnīgi. Mūsu nesenajā īpašajā ziņojuma par muitas kontroli ir ieteikts
uzlabot šo jomu 26 (sk. 3.18. un 3.19. punktu).

Ieteikumi

3.25. 3.4. pielikumā ir atspoguļoti mūsu veiktās pēcpārbaudes konstatējumi par

paveikto saistībā ar diviem ieteikumiem, ko sniedzām 2017. gada pārskatā, un diviem
ieteikumiem, ko sniedzām 2018. gada pārskatā. Šo ieteikumu ieviešanas termiņš bija
2020. gada beigas. Komisija bija ieviesusi vienu ieteikumu lielākajā daļā aspektu un trīs
ieteikumus – dažos aspektos.

3.26. Pamatojoties uz iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaudi, kā arī uz

konstatējumiem un secinājumu par 2020. gadu, esam sagatavojuši turpmāk minētos
ieteikumus.

26

Īpašais zinojums 04/2021 “Muitas kontrole: nepietiekama saskaņotība kaitē ES finanšu
interesēm”, 1. ieteikums “Veicināt vienotu muitas kontroles piemērošanu” un 2. ieteikums “
Izstrādāt un īstenot visaptverošas analītikas un koordinācijas spējas ES līmenī”.
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3.1. ieteikums. Pārskatīt un atjaunināt apstiprinājumpārbaužu
pieeju nolūkā saīsināt laikposmu, kurā NKI dati paliek atvērti
Mēs iesakām Komisijai pārskatīt un atjaunināt pieeju, pēc kuras turpmākajos
daudzgadu ciklos veiks dalībvalstu NKI datu apstiprinājumpārbaudes, lai tādējādi vēl
vairāk racionalizētu procesu un saīsinātu periodu, kurā NKI dati paliek atvērti pēc cikla
beigām.
Termiņš: līdz 2024. gada beigām, kad beigsies pašreizējais apstiprinājumpārbaužu
cikls.

3.2. ieteikums. Turpināt veikt pasākumus, lai pienācīgi risinātu
globalizācijas ietekmi uz NKI
a)

Mēs iesakām Komisijai sadarbībā ar valsts statistikas iestādēm arī turpmāk uzlabot
globalizācijas atspoguļošanu nacionālajos kontos, lai risinātu NKI atrunu šajā jomā
attiecībā uz laikposmu, sākot no 2018. gada.

b)

Gadījumā, ja iepriekš minētās atrunas atcelšana ietekmētu dalībvalstu nacionālos
kontus pārāk atšķirīgi, Komisijai atkārtoti jānovērtē iepriekšējo gadu NKI datu
kvalitāte, lai informētu budžeta lēmējiestādes par to, kā, iespējams, šādi
pārskatītā statistika varētu ietekmēt ieņēmumu budžetu kopš 2010. gada.

Termiņš: līdz 2023. gada vidum.

3.3. ieteikums. Uzlabot Nīderlandes TPR pārskatu ticamību
Mēs iesakām Nīderlandei nodrošināt mēneša un ceturkšņa TPR pārskatu ticamību,
novēršot muitas IT sistēmas pašreizējās nepilnības saistībā ar revīzijas izsekojamības
trūkumu, dubultierakstu risku un daļēju maksājumu nepareizu iedalīšanu.
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.
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Pielikumi
3.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti ieņēmumu jomā
2020

2019

55

55

Nebūtisks
kļūdu
līmenis

Nebūtisks
kļūdu
līmenis

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME

Aplēstais kļūdu līmenis

Avots: ERP.

104
3.2. pielikums. Spēkā esošo NKI atrunu, PVN atrunu un TPR
neatrisināto jautājumu skaits katrā dalībvalstī 2020. gada
31. decembrī
TPR neatrisinātie jautājumi
0

Apvienotā Karaliste
Nīderlande
Grieķija
Beļģija
Polija
Īrija
Francija
Rumānija
Vācija
Spānija
Luksemburga
Portugāle
Horvātija
Austrija
Bulgārija
Dānija
Itālija
Malta
Slovākija
Zviedrija
Latvija
Somija
Lietuva
Čehija
Ungārija
Kipra
Igaunija
Slovēnija

PVN atrunas

10

40

50

18

3
19

6

25

1
11

2

12

8

15

4

5

12

9

8

4

1

1

2

35
3

70

21

6

10

18
8

42
16

60

7

41

2

19
16

22

1

10

6

8

3

6

1

16

5 1

11
11

4 1
7

13

9
22

6

2
7

5 2 3
5 1 4
4 2 3
5 12
4 11
3 2
3

TPR neatrisinātie
jautājumi
KOPĀ 31.12.2020.
KOPĀ 31.12.2019.

30

20

NKI atrunas

326
356

PVN atrunas
104
95

NKI atrunas
157
29

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem 27.
27

NKI atrunu skaitliskie dati ietver tikai ar darījumiem saistītās atrunas attiecībā uz datiem,
kas, sākot no 2010. gada, apkopoti konkrētos nacionālo kontu komponentos attiecīgajās
dalībvalstīs. Ir arī piecas transversālas atrunas par katru dalībvalsti un Apvienoto
Karalisti, ar procesiem saistīta NKI atruna attiecībā uz Apvienotās Karalistes NKI datiem
par 2016.–2020. gadu un viena vispārēja atruna par Franciju.
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3.3. pielikums. Iekasēto un vēl neiekasēt o nodokļu
TPR pārskatu sagatavošanas process un iekļaušana ES pārskatos
un budžetā
Ekonomikas dalībnieki
Iesniedz importa deklarācijas valsts muitas iestādēm
Maksā prasītos nodokļus
Importē preces ES tirgū

Ticamības deklarācijas tvērumā

Dalībvalstis
Nosaka, iegrāmato kontos un iekasē
muitas nodokļus
Atskaitās Komisijai

Mēneša pārskati
par iekasētajiem nodokļiem

Ceturkšņa pārskati
par vēl neiekasētajiem nodokļiem

Dalībvalstis
Iemaksā 80 % no iekasētajiem nodokļiem
(TPR)
ES budžetā

Dalībvalstis
Veic vajadzīgos pasākumus, lai
nodrošinātu parādu atgūšanu
Administrē vēl neiekasētos nodokļus

ES konti un budžets
Iegrāmatoti kontos kā saņemtie
ieņēmumi
Iemaksāti ES gada budžetā

ES konti
Iegrāmatoti kontos kā saņemamie
ieņēmumi (debitoru parādi)

Avots: ERP, pamatojoties uz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un noteikumiem.
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3.4. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude ieņēmumu jomā
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
TPR
1. ieteikums

2017

X

Līdz 2020. gada beigām jāuzlabo importa plūsmu uzraudzība, tostarp
plašāk jāizmanto datizraces metodes, lai analizētu neparastus modeļus un
to pakārtotos iemeslus, un nekavējoties jārīkojas, lai nodrošinātu, ka tiek
darītas pieejamas saņemamās TPR summas.
PVN pašu resursi
2. ieteikums
Līdz 2019. gada beigām jāpārskata pašreizējais kontroles satvars un labāk
jādokumentē tā piemērošana, pārbaudot dalībvalstu vidējās svērtās
likmes aprēķinus, kas izmantoti, lai iegūtu saskaņoto PVN bāzi.

X

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

2018

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
1. ieteikums
Komisijai līdz 2020. gada beigām jāievieš strukturētāks un labāk
dokumentēts riska novērtējums TPR pārbaužu plānošanas vajadzībām,
tajā iekļaujot katras dalībvalsts riska līmeņa analīzi un risku saistībā ar
A konta un B konta pārskatu sagatavošanu.

X

2. ieteikums
Komisijai līdz 2020. gada beigām jāpaplašina A konta un B konta pārskatu
ikmēneša un ceturkšņa pārbaudes, veicot padziļinātu analīzi attiecībā uz
neraksturīgām izmaiņām, lai nekavējoties reaģētu uz potenciālām
novirzēm.

X

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Avots: ERP.
Piezīmes saistībā ar mūsu analizēto panākto virzību
2017. gada pārskats
1. ieteikums
Komisija (BUDG ĢD) pašlaik izmanto THESEUS un Surveillance II datubāzes, lai uzraudzītu dalībvalstīs vērojamās tendences saistībā ar importa pazeminātu novērtēšanu.
2020. gada decembrī BUDG ĢD izveidoja jaunu datu analīzes nodaļu, kuras uzdevums ir pamatot muitas politikas lēmumus un izpildes panākšanas stratēģiju. Tomēr vēl nav
definēti nodaļas pienākumi, datu analīzes biežums un analīzes izmantošana.
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Komisija (Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD jeb TAXUD ĢD) ir sākusi ieviest vairākus rīkus, kas palīdzēs analizēt datus par importa plūsmām. Tomēr Komisija
uzskata, ka importa plūsmu uzraudzība ievērojami neuzlabosies līdz laikam, kad sāks darboties Surveillance III datubāze 28, bet tas nebūs ātrāk kā 2023. gada janvārī.
2019. gadā Komisijas dienesti (BUDG ĢD, TAXUD ĢD un OLAF) apvienoja resursus, lai īstenotu kopīgu analītisko spēju veidošanas izmēģinājuma projektu ar mērķi izpētīt
datizraces/analīzes paņēmienu izmantošanu. Pašlaik tiek plānota turpmākā rīcība atbilstoši šā pasākuma rezultātiem.
2020. gada septembrī Komisija publicēja Muitas rīcības plānu 2020.–2024. gadam, kurā paredzēts attīstīt datu analīzi ES līmenī. Mūs informēja, ka Komisija ir iecerējusi
pilnībā risināt mūsu ieteikumu līdz 2022. gada beigām.
2. ieteikums
Komisija (BUDG ĢD) ir pārskatījusi savas kontroles procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda, kā dalībvalstis aprēķina vidējo svērto PVN likmi. Tā rezultātā ir uzlabojusies
pārbaužu pārredzamība, izsekojamība un turpināmība. Tomēr mēs konstatējām, ka trūkst pienācīgu pierādījumu, lai pamatotu novērtējumu par to, kā vidējo svērto likmi
ietekmē iespējamās nacionālo kontu nepilnībās, uz ko attiecas vispārējās NKI atrunas.
2018. gada pārskats
1. ieteikums
Mēs atzinīgi vērtējam to, ka Komisija (BUDG ĢD) ir turpinājusi oficiālāk nostiprināt riska novērtējumu, ko tā izmanto TPR pārbaužu plānošanā. Tomēr mēs novērojām, ka
riska novērtēšanas sistēmā joprojām neatspoguļojas katras dalībvalsts riska līmeņa novērtējums. TPR pārbaudēm atlasītās tematiskās jomas vēl nebalstās uz plašāku ar
muitu saistītu riska faktoru novērtējumu, tostarp šo riska faktoru ietekmi un realizēšanās iespējamību.
2. ieteikums
Komisija (BUDG ĢD) nav paplašinājusi tvērumu ikmēneša un ceturkšņa pārbaudēm attiecībā uz iekasēto un vēl neiekasēto nodokļu pārskatiem (A konts un B konts), lai
atklātu neraksturīgas izmaiņas, kaut arī tas bija ierosināts mūsu ieteikumā. Šajās pārbaudēs pārsvarā joprojām skata tikai ikmēneša un ceturkšņa TPR pārskatu konsekvenci.
Šo pārskatu analīzi izmanto arī, lai sagatavotu ikgadējās TPR pārbaudes. 2020. gadā Komisija (BUDG ĢD) sāka veikt ad hoc pārbaudes un dokumentu revīzijas, lai reaģētu uz
jaunām TPR pārvaldību ietekmējošām tendencēm, piemēram, uz risku, ka dažās dalībvalstīs importa precēm varētu norādīt pazeminātu vērtību.

28

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 3.2. izcēlumu.
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4. nodaļa
Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai
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Saturs
Punkts

Ievads

4.1.–4.5.

Īss apraksts

4.2.–4.4.

Revīzijas tvērums un pieeja

Darījumu pareizība

4.5.
4.6.–4.22.

Personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots, jo īpaši
pētniecības izdevumos
4.13.–4.17.
Jautājumi, kas saistīti ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu
Kļūdu veidi citās tiešajās izmaksās

Pārskats par revidējamo vienību sniegto pareizības
informāciju
Atlase revidēto izmaksu deklarāciju līmenī ne vienmēr
atbilda noteiktajām procedūrām

4.18.–4.21.
4.22.

4.23.–4.29.
4.27.

Neraugoties uz Komisijas ieviestajiem uzlabojumiem,
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars, iespējams, ir novērtēts par
zemu

4.28.–4.29.

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi

4.30.–4.37.

Secinājums un ieteikumi

4.38.–4.42.

Secinājums

4.38.–4.40.

Ieteikumi

4.41.–4.42.

Pielikumi
4.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti apakškategorijā
“Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”
4.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai”
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Ievads
4.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar daudzgadu finanšu

shēmas 1.a apakškategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” (DFS 1.a). Šīs
apakškategorijas galvenās darbības un izdevumi 2020. gadā apkopoti 4.1. izcēlumā.

4.1. izcēlums
DFS 1.a apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai” sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(mljrd. EUR)

Konkurētspēja
24,1
(13,9 %)
Pētniecība
13,6 (56,4 %)

173,3

mljrd. EUR

Izglītība, mācības,
jaunatne un sports
3,1 (12,8 %)
Transports un
enerģētika
2,4 (10,2 %)
Kosmoss
1,6 (6,5 %)
Citas darbības un
programmas
3,4 (14,1 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
(mljrd. EUR)
0

5

10

15

20

25

priekšfinansējuma maksājumi⁽*⁾: 17,8
kopā: 24,1

Maksājumi
starpposma/galīgie maksājumi: 6,3
Revīzijas
datu kopa

kopā: 16,3
priekšfinansējuma dzēšana⁽*⁾: 10,0

(*)

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

Avots: Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie pārskati.

Īss apraksts

4.2. Apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” finansēto dažādo
programmu mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, stimulēt izaugsmi, sekmēt
pētniecību, attīstību un inovāciju un radīt darbvietas Eiropas Savienībā.

4.3. Galvenās programmas ir “Apvārsnis 2020”1 pētniecības un inovācijas jomā

(un tās priekštece – Septītā pamatprogramma 2) un programma “Erasmus+” izglītības,
mācību, 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 apakškategorija ietver
arī tādus finanšu instrumentus kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF).

1

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

2

Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (2007.–2013. gads).
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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, 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 2020. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto:
a)

133 darījumu izlasi, kā noteikts 1.1. pielikuma 9. punktā. Šī reprezentatīvā izlase
tika veidota tā, lai pārstāvētu visu izdevumu diapazonu DFS 1.a apakškategorijā.
Izlasē ietilpa 84 darījumi pētniecības un inovācijas jomā (80 pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” darījumi un četri Septītās pamatprogrammas darījumi) un
49 darījumi saistībā ar citām programmām un darbībām, konkrēti, EISI,
“Erasmus+”, finanšu instrumentiem un kosmosa programmām. Revidētie atbalsta
saņēmēji atradās 22 dalībvalstīs, Apvienotajā Karalistē un piecās 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)

informāciju par pareizību Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta (RTD ĢD),
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (CONNECT ĢD) un
Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) gada darbības pārskatos, kurus Komisija
pēc tam iekļāva savā gada pārvaldības un snieguma ziņojumā;

c)

to, kā Komisija ir īstenojusi darbības, kuru mērķis bija risināt iepriekšējos gados
konstatētos problēmjautājumus attiecībā uz ex post revīzijas darba ticamību
saistībā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izdevumu pareizību. Mēs
pievēršamies šiem jautājumiem ik gadu, lai pieejamā informācija par pareizību
turpmāk būtu pēc iespējas labāk izmantojama.
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Darījumu pareizība
4.6. Darījumu pārbaudes rezultāti apkopoti 4.1. pielikumā. No 133 mūsu

pārbaudītajiem darījumiem 64 darījumos (48 %) bija kļūdas. Pamatojoties uz
37 kļūdām, ko esam izteikuši skaitļos, mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir 3,9 % 3. Aplēstā
kļūdu līmeņa sadalījums 2020. gadā, atsevišķi norādot pētniecības un citus darījumus,
ir parādīts 4.2. izcēlumā.

4.2. izcēlums
Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam

Avots: ERP.

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 28 no
84 izlasē iekļautajiem pētniecības un inovācijas darījumiem. Tās veido 66 % no mūsu
aplēstā kļūdu līmeņa šajā apakškategorijā 2020. gadā.

3

Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse.
Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 1,9 % līdz 5,8 %
(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” 4. Daži
vienkāršojumi ir atvieglojuši atbalsta saņēmēju slogu un palīdzējuši samazināt kļūdu
risku. Tomēr mūsu revīzijas darba rezultāti un Komisijas sagatavotā aplēse (sk.
4.32. punktu) liecina, ka tas nav samazinājis kļūdu īpatsvaru zem 2 % būtiskuma
sliekšņa.

4.9. Attiecībā uz citām programmām un darbībām mēs konstatējām skaitļos

izsakāmas kļūdas deviņos no 49 izlasē iekļautajiem darījumiem. Cita starpā tās bija:
a)

viens gadījums, kad pārkāpums bija iepirkuma procedūrā (EISI);

b)

nebija izpildīts būtisks maksājuma veikšanas nosacījums 5 (Eiropas Nodarbinātības
dienestu programma);

c)

izmaksas, kas radušās ārpus projekta attiecināmības perioda (Eiropas Statistikas
programma);

d)

neattiecināmas personāla izmaksas (Ogļu un tērauda pētniecības fonda
pētniecības programma un EISI).

4.10. Komisija piemēroja koriģējošus pasākumus, kuri tieši ietekmēja sešus mūsu

izlasē iekļautos darījumus. Mēs šos pasākumus ņēmām vērā, veicot aprēķinus, jo tie
samazināja šai nodaļai aplēsto kļūdu līmeni par 0,12 procentpunktiem. Četrpadsmit
gadījumos, kad galasaņēmēji bija pieļāvuši skaitļos izsakāmas kļūdas, ar Komisijas
ieviestajām kontroles procedūrām kļūdas neizdevās novērst vai atklāt un izlabot pirms
izdevumu apstiprināšanas. Lielākā daļa neatklāto kļūdu bija saistītas ar personāla
izmaksām. Ja Komisija vai saņēmēju nolīgtie revidenti 6 būtu pienācīgi izmantojuši visu
to rīcībā esošo informāciju, šai nodaļai aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis par
1,6 procentpunktu zemāks.

4

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”.

5

Revidētais atbalsta saņēmējs nelūdza, lai darba meklētāju nākamie darba devēji sniegtu
rakstisku deklarāciju, kurā norādīts, ka uzņēmuma nodarbinātības politika nesedz
pārcelšanas izmaksas. Minētās deklarācijas mērķis ir novērst šādu izmaksu dubultu
finansēšanu.

6

Viens no Komisijas kontroles sistēmas elementiem ir apliecinājumi par finanšu pārskatiem,
ko izdevuši saņēmēju nolīgti revidenti (sk. 4.11. punktu).
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4.11. Attiecībā uz pētniecības izdevumiem revidenti, kurus atbalsta saņēmēji

nolīgst paši, projekta beigās sniedz apliecinājumus par finanšu pārskatiem. Šie
apliecinājumi ir paredzēti, lai Komisija varētu pārbaudīt, vai finanšu pārskatos
deklarētās izmaksas ir attiecināmas. Tomēr mēs esam vairākkārt ziņojuši par
nepilnībām šajos apliecinājumos7. Mēs konstatējām, ka revidenti, kas sniedza
apliecinājumus, nebija atklājuši 10 no 14 konstatējamām skaitļos izsakāmām kļūdām.

4.12. Turklāt atsevišķas vienības izmaksu kategorijas, piemēram, izmaksas, kas

saistītas ar starptautiskas piekļuves nodrošināšanu pētniecības infrastruktūrai, nolīgtie
revidenti nepārbauda, jo Komisija neprasa, lai tie veiktu šāda veida pārbaudi. Lai gan
vienības izmaksas parasti ir mazāk pakļautas kļūdu riskam nekā faktisko izmaksu
atlīdzināšana, kā liecina mūsu revīzijas, deklarēto vienību skaits joprojām var būt
nepareizs. Tāpēc ir maz ticams, ka Komisijas kontroles sistēma šīs kļūdas atklātu.

Personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots, jo īpaši
pētniecības izdevumos

4.13. Personāla izmaksu deklarēšanas noteikumi pamatprogrammā

“Apvārsnis 2020” joprojām ir sarežģīti, neraugoties uz centieniem tos vienkāršot, un to
aprēķins joprojām ir galvenais kļūdu avots izmaksu deklarācijās. Kā secinājām
iepriekšējos gada pārskatos 8 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 28 mūsu izlasē iekļautajiem pētniecības
darījumiem, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas, 20 gadījumos (t. i., vairāk nekā 70 %)
bija nepareizi piemērota personāla izmaksu aprēķina metodoloģija.

4.14. Iepriekšējos gada pārskatos mēs esam norādījuši9, ka kļūdas izraisa

noteikums, kas nolūkā deklarēt izmaksas par nākamo (neslēgto) pārskata gadu prasa
izmantot gada stundas likmi, kura piemērojama pēdējā slēgtajā finanšu gadā. Turklāt,
ja darbinieki ir strādājuši tikai pie konkrēta projekta, šis noteikums rada papildu
administratīvo slogu saņēmējiem un ietekmē izmaksas, kas tiks atlīdzinātas. Iepriekš
minētā vēsturiskā likme neatspoguļos algu palielinājumu nākamajā gadā. Tāpēc
saņēmēji bieži neievēro šo noteikumu un deklarē faktiskās izmaksas, kas neslēgtajā
7

2018. gada pārskata 5.15. punkts un 2019. gada pārskata 4.10. punkts.

8

2017. gada pārskata 5.34. punkts, 2018. gada pārskata 5.16. punkts, 2019. gada pārskata
4.11. punkts un 2017. gada pārskata 1. ieteikums, kas vēl nav ieviests visos aspektos.

9

2018. gada pārskata 5.17. punkts un 2019. gada pārskata 4.12. punkts.
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pārskata gadā tiem faktiski ir radušās. 2020. gadā mēs konstatējām deviņus šādus
piemērus.

4.15. Saņēmēji nevar deklarēt faktiskās algu izmaksas par attiecīgo finanšu gadu, ja
vien viņi neizmanto mēneša stundas likmi. Tomēr mūsu revīzijas parādīja, ka šajā
risinājumā paredzētie aprēķini ir pārāk sarežģīti un tāpēc reti ir pareizi. Galvenās
grūtības ir saistītas ar to, ka maksājumi, kuri radušies par laikposmu, kas pārsniedz
vienu mēnesi (piemēram, atvaļinājuma nauda un trīspadsmitā mēnešalga), tiek
pierakstīti tiem mēnešiem, kuros tie faktiski izmaksāti. Saņēmēji bieži pieļāva kļūdas
šajā sadalē, tādējādi kropļojot mēneša likmes.

4.16. Citas, retākas kļūdas personāla izmaksās bija teorētisko algu izmaksu, nevis

faktisko skaitļu izmantošana, neattiecināmi algas elementi, neattiecināmas stundas,
kas nostrādātas ārpus projekta attiecināmības perioda, un nepareiza izmaksu
deklarēšana personālam, kas norīkots no saistītajām trešām personām.

4.17. Attiecībā uz laika uzskaiti, ņemot vērā vienkāršojumus, ko Komisija ieviesa

pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, mēs konstatējām mazāk formālo prasību
neievērošanas gadījumu. Tomēr, pārbaudot darba laika uzskaites lapas un salīdzinot
tās ar prombūtnes ierakstiem un oficiālajām brīvdienām, atklājās, ka daudzos
gadījumos darbinieki joprojām ir deklarējuši stundas, kas nostrādātas finansētajos
projektos prombūtnes laikā, valsts svētku dienās un nedēļas nogalēs. Sistēmu sliktā
kvalitāte palielina risku, ka attiecīgie stundu uzskaites dati nav ticami un ir deklarētas
pārāk lielas izmaksas. Vienā gadījumā saņēmējs neiesniedza nekādu laika uzskaiti,
tāpēc mēs uzskatījām visas personāla izmaksas par neattiecināmām.

Jautājumi, kas saistīti ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu

4.18. Parakstot dotāciju nolīgumu ar Komisiju, saņēmējiem būtu skaidri jānorāda,

par kurām darba daļām tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi, lai attiecīgās izmaksas
būtu attiecināmas un lai tiktu nodrošināts saimnieciski visizdevīgākais risinājums.
Nosakot attiecināmību, kad deklarē netiešās izmaksas, svarīgi ir arī nošķirt savu darbu
un darbu, par kuru noslēgts apakšlīgums. Saņēmēji nav tiesīgi deklarēt šādas izmaksas,
ja uzdevumi ir nodoti apakšuzņēmējiem, bet tie var deklarēt 25 % no personāla
izmaksām par uzdevumiem, kurus veic paši.
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4.19. Savā darbā mēs konstatējām vairākus gadījumus, kad atbalsta saņēmējiem

nebija pietiekami daudz darbinieku un tie bija nolīguši ārējus konsultantus. Tomēr tie
iepriekš nebija izpauduši šo faktu Komisijai un bija deklarējuši konsultantu
pakalpojumu izmaksas kā pašu personāla izmaksas kopā ar atbilstošo vienoto likmi, ko
piemēro netiešajām izmaksām. Šajos gadījumos mēs konstatējām, ka visas minētās
izmaksas nav attiecināmas.

4.20. Tāda veida kļūdu pieļāva galvenokārt privāti saņēmēji, kuriem ir ierasta

prakse izmantot citu uzņēmumu pakalpojumus. Šie saņēmēji ne vienmēr bija informēti
par atšķirībām attieksmē pret tiešajām personāla izmaksām un ārējo konsultantu
izmaksām saskaņā ar ES finansētajām programmām (“Apvārsnis 2020” un EISI). Tādu
kļūdu risks ir īpaši augsts MVU, kuri tiek ļoti mudināti piedalīties pētniecības
programmās, bet kuriem var būt maz savu darbinieku vai to nav vispār. Piemērs ir
sniegts 4.3. izcēlumā.

4.3. izcēlums
Piemērs apakšuzņēmēja izmaksām, kas deklarētas kā tiešās
personāla izmaksas, bet rezultātā tās ir neattiecināmas netiešās
izmaksas
Viens no revidētajiem MVU patiesībā bija “pastkastītes uzņēmums”. Tam nebija
sava personāla ar algu sarakstu vai telpu. Uzņēmuma adrese bija viena
MVU īpašnieka privātā dzīvesvieta. Uzņēmums paļāvās uz pakalpojumiem, ko
sniedza ārštata darbinieki, kuri strādāja no citām valsts daļām vai ārzemēm. Tas
deklarēja ārštata darbiniekiem veiktos maksājumus kā tiešās personāla izmaksas.
Attiecībā uz savu darbu pie projekta īpašnieki noslēdza konsultāciju nolīgumus paši
ar savu uzņēmumu. Viņi rēķinus par saviem pakalpojumiem iesniedza
uzņēmumam un pēc tam pieprasīja atmaksu no ES par likmēm, kas ir gandrīz trīs
reizes augstākas par “Apvārsnis 2020” likmēm, kuras noteiktas MVU īpašniekiem,
kas nesaņem algu. Tā kā apakšuzņēmēja izmaksas bija nepareizi deklarētas kā
personāla izmaksas, uzņēmums nepareizi deklarēja arī netiešās izmaksas
115 000 EUR apmērā par personālu un telpām, kuru tam nebija.
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4.21. Saņēmējiem ir arī grūti saprast atšķirību starp apakšuzņēmuma līgumu

slēgšanu par darbības uzdevumiem 10 un “citu preču un pakalpojumu” nodrošināšanu 11.
Tas noved pie nepareizas izmaksu klasifikācijas saņēmēju deklarācijās un ietekmē
saņēmēju tiesības uz netiešajām izmaksām, kā aprakstīts 4.18. punktā.

Kļūdu veidi citās tiešajās izmaksās

4.22. Kļūdu veidi, ar kuriem mēs saskārāmies citās izmaksu kategorijās, bija

neattiecināmas aprīkojuma izmaksas, atskaitāmais PVN, izmaksas, kas nav radušās,
ceļojumi, kas nav saistīti ar projektu, un nepareizi valūtas maiņas kursi. Izmaksu
deklarācijas piemērs, kurā ir vairākas no šīm kļūdām, ir sniegts 4.4. izcēlumā.

4.4. izcēlums
Piemērs gadījumam, kad vienā deklarācijā ir vairākas kļūdas
Saņēmējs enerģētikas nozarē deklarēja personāla, aprīkojuma un citas izmaksas.
Saņēmējs deklarēja, ka divi darbinieki nedēļas nogalēs un svētku dienās nostrādāja
vairāk nekā 1500 stundas, vairāk nekā 90 000 EUR no amortizācijas izmaksām par
aprīkojumu, kas tam nepiederēja, un 20 % neattiecināmā atskaitāmā PVN par
patēriņa preču izmaksām. Saņēmējs piemēroja arī dažādus nepareizus valūtas
maiņas kursus izmaksām, kas radušās vietējā valūtā.

10

Apakšuzņēmuma līgumus slēdz par darbības uzdevumu vai to daļu īstenošanu, kas minētas
darbības aprakstā.

11

Līgumi par tādu preču, būvdarbu vai pakalpojumu iegādi, kas nav saistīti ar darbības
uzdevumu izpildi, bet ir nepieciešami to īstenošanai. Šī kategorija ietver ar pētniecību
nesaistītus posteņus, piemēram, patēriņa preču iegādi, izplatīšanas izmaksas, tulkošanu,
pasākumu organizēšanu utt.

120

Pārskats par revidējamo vienību
sniegto pareizības informāciju
4.23. Komisija aprēķina maksājuma laikā riskam pakļauto summu, pamatojoties uz

savu ex post revīziju rezultātiem, kurus tā izklāsta ģenerāldirektorātu gada darbības
pārskatos. Aptuveni 20 % no visas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” grupas ex post
revīzijām veic RTD ĢD Kopējais revīzijas dienests (KRD), bet 80 % – konkursa procedūrā
izraudzīti privāti revīzijas uzņēmumi 12 tā uzdevumā. KRD sagatavo apstiprināto izmaksu
deklarāciju reprezentatīvu izlasi ex post revīzijai ik pēc aptuveni 18 mēnešiem.

4.24. Saviem 2018. un 2019. gada pārskatiem mēs pārbaudījām 20 ex post revīziju

nejaušu izlasi no Komisijas izveidotās reprezentatīvās izlases, kuru veidoja
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” maksājumi. Mēs veicām šo darbu, lai turpmāk,
iespējams, labāk izmantotu pieejamo informāciju par pareizību. No 40 revīzijām, kuras
attiecībā uz šiem diviem gadiem pārbaudījām, 17 gadījumos mēs nevarējām paļauties
uz secinājumiem 13.

4.25. 2020. gadā mēs pārbaudījām Komisijas ex post revīzijas procedūras, kuras tā

izmantoja, lai novērstu iepriekšējos gados konstatētās nepilnības, par kurām mūsu
2018. un 2019. gada pārskatos bija sniegti ieteikumi. Mēs konstatējām, ka KRD rīkojās,
lai uzlabotu savu ex post revīziju kvalitāti, piemēram, jaunākajā 2020. gadā
izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus palielinot kvalitātes prasības attiecībā
uz privātiem revīzijas uzņēmumiem un nodrošinot revīzijas uzņēmumiem un iekšējiem
revidentiem regulāras mācības.

4.26. Attiecībā uz visām deviņām reprezentatīvi atlasītajām ex post revīzijām

(saistībā ar 11 izmaksu deklarācijām), kuras tika sāktas 2019. vai 2020. gadā un
pabeigtas 2020. gadā, mēs pārbaudījām, vai izlases veidošanas procedūras ir ievērotas
un vai KRD ir pārskatījis standarta revīzijas kontrolsarakstus, kas jāaizpilda par katru
revīziju. Mēs arī izveidojām nejaušu izlasi no 10 revīzijām, kurās pārbaudījām, kā KRD
attiecīgi koriģēja kļūdu īpatsvara aprēķināšanas metodoloģiju.

12

Ārējās revīzijas uzņēmumi, kas izmanto tādu pašu revīzijas metodoloģiju kā Kopējā revīzijas
dienesta revidenti.

13

2018. gada pārskata 5.33. punkts un 2019. gada pārskata 4.27. punkts.
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Atlase revidēto izmaksu deklarāciju līmenī ne vienmēr atbilda
noteiktajām procedūrām

4.27. Mēs konstatējām, ka KRD kvalitātes pārbaudītāji nepārbaudīja ne iekšējo, ne
ārējo revidentu veikto atlasi revīzijas vajadzībām. Divos gadījumos mēs atklājām KRD
atlases noteikumu pārkāpumu un konstatējām, ka vairumā gadījumu informācija, kas
nepieciešama atkārtotai atlasei, bija pieejama tikai revidentu līmenī un KRD
pārbaudītāji to nebija pieprasījuši. Turklāt Palāta konstatēja, ka KRD nepārbauda, vai
privātie revīzijas uzņēmumi ir aizpildījuši tā izstrādātos standarta revīzijas
kontrolsarakstus revīzijas darba dokumentēšanai.

Neraugoties uz Komisijas ieviestajiem uzlabojumiem,
reprezentatīvais kļūdu īpatsvars, iespējams, ir novērtēts par
zemu

4.28. Lai labotu ERP iepriekš akcentēto metodoloģisko problēmu, kuras rezultātā

kļūdu īpatsvars tika novērtēts par zemu 14, KRD aprēķināja palielinājumu, pamatojoties
uz 790 revīzijām, kas slēgtas 2020. gadā. Tā rezultātā kļūdu īpatsvars palielinājās par
0,41 procentpunktu, kas tika atspoguļots mūsu pārbaudītajos gada darbības pārskatos
(sk. 4.30. punktu). Mēs neatradām būtiskas atšķirības, kad atkārtoti veicām
10 aprēķinus. Tomēr mēs konstatējām, ka divos no 10 gadījumiem izlases veidošanas
procedūras pilnībā neatbilda attiecīgajiem KRD noteikumiem, kas piemērojami
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ex post revīzijām.

4.29. Lai reaģētu uz ERP 2018. un 2019. gadā veikto 40 ex post revīziju pārbaužu

kvantitatīvajiem konstatējumiem, KRD aprēķināja kļūdu īpatsvara papildu
palielinājumu 0,13 procentpunktu apmērā. Šis palielinājums nebija skaidri izklāstīts
gada darbības pārskatos. Mēs atzīstam KRD centienus kvantificēt ietekmi, lai gan
pārskatītajā īpatsvarā nav ņemts vērā fakts, ka šādas kļūdas varētu būt pieļautas arī
ex post revīzijās, kuras ERP nepārbaudīja. Daži no mūsu konstatējumiem bija balstīti arī
uz kvalitatīviem aspektiem, piemēram, nepilnībām revīzijas procedūrās. Tādējādi kļūdu
īpatsvars, iespējams, ir novērtēts par zemu.

14

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. Sk. 2018. gada pārskata 5.34. punktu.
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Gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi
4.30. Mūsu pārbaudītie gada darbības pārskati15 atspoguļoja pieejamo informāciju

un sniedza objektīvu novērtējumu par attiecīgo ģenerāldirektorātu/izpildaģentūras
finanšu pārvaldību attiecībā uz DFS 1a apakškategorijas izdevumiem pakārtoto
darījumu pareizību.

4.31. Revīzijas darbs par Septīto pamatprogrammu ir pabeigts. RTD ĢD un

CONNECT ĢD gada darbības pārskatos apstiprināts, ka kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars
Septītajai pamatprogrammai pārsniedz 2 % 16. 2019. gadā ieviestā de minimis finanšu
atrunu sliekšņa dēļ 17 neviens ģenerāldirektorāts neiesniedza skaitļos izteiktu atrunu.
Tas pats attiecas uz Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētniecības programmu
(3,13 %), kuru pārvalda RTD ĢD.

4.32. Attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” RTD ĢD ziņoja par

paredzamo reprezentatīvo kļūdu īpatsvaru 2,95 % apmērā visiem ģenerāldirektorātiem
un citām ES struktūrām, kas pārvalda ES pētniecības izdevumus. Atlikušo kļūdu
īpatsvars RTD ĢD ir 2,24 % un CONNECT ĢD ir 2,20 %. Ex post revīzijas, kas bija pamatā
kļūdu īpatsvaram, aptvēra 2014.–2019. gada periodā veiktos maksājumus. Abu
ģenerāldirektorātu revīzijas rezultāti liecina, ka kļūdu īpatsvars saglabāsies Komisijas
noteiktajās robežās no 2 % līdz 5 %. Komisija neuzskata, ka atruna būtu jāformulē
attiecībā uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” izdevumiem, jo tendence tuvojas
galīgajam mērķim, kas ir 2 % atlikušo kļūdu īpatsvars šai programmai.

4.33. Attiecībā uz Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu un EISI

programmu CONNECT ĢD ziņoja par kumulatīvajiem atlikušo kļūdu īpatsvariem, kas
ievērojami pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni (7,6 % un 4,75 %). Tomēr, ņemot vērā
maksājumu ļoti zemo vērtību un zemo finansiālo ietekmi, saskaņā ar finanšu atrunu
de minimis robežvērtību par šīm programmām atruna netika formulēta.

15

RTD ĢD, CONNECT ĢD un INEA.

16

RTD ĢD – 3,51 % un CONNECT ĢD – 3,22 %.

17

Skaitļos izteiktas gada darbības pārskata atrunas attiecībā uz atlikušo kļūdu īpatsvaru, kas
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni, tiek uzskatītas par “nebūtiskām” attiecībā uz segmentiem,
kuri veido mazāk nekā 5 % no ģenerāldirektorāta kopējiem maksājumiem un kuru finansiālā
ietekme ir mazāka par 5 miljoniem EUR.
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4.34. INEA savā gada darbības pārskatā ziņoja, ka atlikušo kļūdu īpatsvars

pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 2,45 %, bet EISI–telekomunikāciju programmai
tas ir 4,73 %. INEA neformulēja atrunas ne attiecībā uz pamatprogrammu
“Apvārsnis 2020”, jo Komisija programmai bija noteikusi būtiskuma slieksni, ne arī
attiecībā uz EISI–telekomunikāciju programmu de minimis robežvērtības dēļ.

4.35. Savā 2020. gada darbības pārskatā RTD ĢD uzrādīja 22 neīstenotus

IRD ieteikumus. Četri no tiem tika klasificēti kā “ļoti svarīgi”: divi attiecās uz KRD
ex post revīzijas stratēģiju, bet pārējie divi – uz ekspertu pārvaldību. Visi nokavētie
ieteikumi ir ieviesti, un rīcības plāni attiecībā uz visiem neieviestajiem ieteikumiem ir
pabeigti un apstiprināti.

4.36. IRD secināja, ka iekšējās kontroles sistēmas, kas ieviestas attiecībā uz

revidētajiem procesiem, ir efektīvas CONNECT ĢD, tāpat kā INEA, izņemot vienu ļoti
svarīgu ieteikumu, kas izriet no revīzijas. Šis ieteikums attiecas uz INEA ex post revīzijas
metodoloģiju, pēc kuras novērtē īstenošanas līgumu grozījumu likumību un pareizību.

4.37. Mēs izskatījām informāciju Komisijas 2020. gada pārvaldības un snieguma

ziņojumā attiecībā uz aplēsto risku maksājumu laikā DFS 1.a apakškategorijā
ietilpstošajās politikas jomās. Komisija neaprēķina vienotu īpatsvaru visai DFS 1.a
apakškategorijai, bet aprēķina divus: vienu – pētniecībai, rūpniecībai, kosmosam,
enerģētikai un transportam (1,8 %) un otru – citām iekšējām rīcībpolitikas nozarēm
(1,3 %). Pamatojoties uz Komisijas skaitliskajiem datiem, mēs aprēķinājām, ka
DFS 1.apakškategorijas kopējais īpatsvars būtu 1,6 %. Šī procentuālā daļa ir gan zem
būtiskuma sliekšņa, gan zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa diapazona. Tomēr mēs
uzskatām, ka, neraugoties uz Komisijas jau piemērotajiem pasākumiem, šis īpatsvars
joprojām ir novērtēts par zemu.

124

Secinājums un ieteikumi
Secinājums

4.38. 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 3,9 % (sk. 4.1. pielikumu). Mūsu
rezultāti liecina, ka kļūdu līmenis joprojām bija augsts attiecībā uz pētniecības un
inovācijas izdevumiem, kas bija galvenais kļūdu avots (īpaši personāla izmaksas), un
daudz zemāks attiecībā uz pārējo apakškategoriju.

4.39. Komisija ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu ex post revīziju kvalitāti.

Tomēr tās veiktajā uzraudzībā un pārskatīšanā joprojām ir nepilnības. Tā ir pārskatījusi
metodi, ko izmanto, lai aprēķinātu reprezentatīvo kļūdu īpatsvaru pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020”, tādējādi palielinot to par 0,41 procentpunktu.

4.40. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā norādītais aplēstais risks maksājuma
laikā (1,6 % saskaņā ar mūsu pārrēķinu) ir gan zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa
diapazona, gan zem būtiskuma sliekšņa.

Ieteikumi

4.41. Konstatējumi par to, kā ir ieviesti mūsu 2018. un 2019. gada pārskatā sniegtie

ieteikumi, kuri bija jāīsteno līdz 2020. gadam, ir aprakstīti 4.2. pielikumā 18. Komisija
bija pilnībā ieviesusi četrus ieteikumus, savukārt divus – lielākajā daļā aspektu.

4.42. Pamatojoties uz ieteikumu ieviešanas pārbaudi un saviem konstatējumiem

un secinājumiem par 2020. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus
Komisijai.

18

Ieteikumi, kurus sniedzām 2017. gada pārskatā, prasīja rīcību līdz 2018. gada beigām. Līdz ar
to 2018. gada pārskatā mēs veicām to pēcpārbaudi.

125

4.1. ieteikums
Lai palielinātu kļūdu atklāšanas un labošanas līmeni vienības izmaksās, paplašināt
darbības jomu apliecinājumiem par finanšu pārskatiem, iekļaujot vienības izmaksu
kategorijas jaunajai pētniecības pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”.
Termiņš: 2022. gads.

4.2. ieteikums
Īstenot darbības, tostarp periodiski pārskatīt galvenos kļūdu cēloņus finanšu pārskatos,
sniegt norādījumus par sarežģītiem jautājumiem, tādiem kā noteikumi par
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, un rīkot informatīvas kampaņas, lai samazinātu
kļūdu īpatsvaru pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.
Termiņš: 2021. gads.

4.3. ieteikums
Turpināt uzlabot ex post revīziju kvalitāti, novēršot nepilnības izlases veidošanas
procedūrās izmaksu deklarāciju līmenī, un attiecīgi koriģēt kļūdu aprēķināšanas metodi
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”.
Termiņš: 2022. gads.
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Pielikumi
4.1. pielikums. Darījumu pārbaužu rezultāti apakškategorijā
“Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”
2020

2019

133

130

3,9 %

4,0 %

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME
Aplēstais kļūdu līmenis
Augšējā kļūdu robeža
Apakšējā kļūdu robeža

5,8 %
1,9 %
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4.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai”
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Līdz 2020. gadam Komisijai:
1. ieteikums
jāveic mērķtiecīgākas MVU un jauno dalībnieku izmaksu deklarāciju
pārbaudes un jāuzlabo informācijas kampaņa par finansējuma
noteikumiem, pievēršot īpašu uzmanību šiem saņēmējiem.
2018

19

Līdz 2020. gada beigām Komisijai:
2. ieteikums
attiecībā uz nākamo pētniecības pamatprogrammu vēl vairāk
jāvienkāršo personāla izmaksu aprēķināšanas noteikumi un jānovērtē
plašas pētniecības infrastruktūras izmaksu mehānisma pievienotā
vērtība, kā arī jāpārskata šā mehānisma metodoloģijas pilnveidošanas
iespējas.

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

X

X 19

Komisija ir izstrādājusi tiesību akta priekšlikumu programmai “Apvārsnis Eiropa”, saskaņā ar kuru produktīvā darba stundu koncepcija un dažādās
preskriptīvās metodes personāla izmaksu aprēķināšanai tiks pārtrauktas un tiek ierosināts unikāls, vienkāršāks aprēķins, kura pamatā ir dienas likme. Šo
aprēķinu veiktu par kalendāro gadu, un tas vairs nebalstītos uz pēdējo slēgto finanšu gadu. Lielām pētniecības infrastruktūrām šī sarežģītā izmaksu
kategorija tiktu aizstāta ar “iekšēji izrakstītām precēm un pakalpojumiem”, kuriem attiecināmības nosacījumos ir ņemta vērā atbalsta saņēmēju parastā
izmaksu uzskaites prakse.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Līdz 2020. gada vidum Komisijai: 3. ieteikums
attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” jārīkojas atbilstoši
apsvērumiem, ko mēs esam formulējuši pēc tam, kad izskatījām
ex post revīzijas attiecībā uz dokumentāciju, izlases veidošanas
saskaņotību un ziņošanu, kā arī revīzijas procedūru kvalitāti.

2018

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

X 20

4. ieteikums.
nekavējoties jārīkojas atbilstoši konstatējumiem, ko formulējis
Komisijas Iekšējās revīzijas dienests attiecībā uz šādiem jautājumiem:
— Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA)
iekšējās kontroles sistēmas, ko piemēro Erasmus+ dotāciju
pārvaldības procesam;

X 21

4. ieteikums.
nekavējoties jārīkojas atbilstoši konstatējumiem, ko formulējis
Komisijas Iekšējās revīzijas dienests attiecībā uz šādiem jautājumiem:
— uzraudzība attiecībā uz to, vai tiek ievērotas līgumprasības, kas
attiecas uz pētniecības un inovācijas projektu rezultātu izplatīšanu un
turpmāku izmantošanu, kā arī ziņošanas pienākumiem šajā sakarā.

X 22

20

Komisija ir ieviesusi pasākumus, ar kuriem paredzēts uzlabot ex post revīzijas procedūras kvalitāti, tomēr dažas nepilnības joprojām pastāv
(sk. 4.24. punktu un 4.27.–4.28. punktu). Šo pasākumu efektivitāti ERP pārbaudīs turpmākajos gados.

21

IRD veiktās pēcpārbaudes laikā, kas noslēdzās 2021. gada janvārī, IRD secinājumi par tā ieteikumu īstenošanu bija pozitīvi.

22

IRP veiktās pēcpārbaudes laikā, kas noslēdzās 2021. gada aprīlī, IRD secinājumi par tā ieteikumu īstenošanu bija pozitīvi.

Nepietiekami
pierādījumi
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

2019

ERP ieteikums

Līdz 2020. gada beigām Komisijai:
3. ieteikums
jāturpina vienkāršot noteikumus par personāla izmaksām nākamajā
pētniecības pamatprogrammā (“Apvārsnis Eiropa”).

Avots: ERP.

23

Sk. 19. zemsvītras piezīmi.

Pilnībā
ieviests

X 23

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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5. nodaļa
Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
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Saturs
Punkts

Ievads

5.1.–5.12.

Īss apraksts

5.2.–5.5.

Politikas mērķi un izdevumu instrumenti

5.2.–5.5.

Revīzijas tvērums un pieeja

5.6.–5.12.

Darījumu pareizība, gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi

5.13.–5.61.

Mūsu veiktās darījumu pārbaudes un revīzijas darba
pārskatīšanas/atkārtošanas rezultāti

5.14.–5.36.

Neattiecināmi projekti un izmaksas

5.18.–5.26.

Iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi

5.27.–5.34.

Nav svarīgu apliecinošo dokumentu

5.35.–5.36.

Mūsu novērtējums par revīzijas iestāžu darbu

5.37.–5.49.

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

5.50.–5.61.

Secinājums un ieteikumi

5.62.–5.68.

Secinājums

5.62.–5.65.

Ieteikumi

5.66.–5.68.

Pielikumi
5.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti
5.2. pielikums. Informācija par ES darbību 27 dalībvalstīs un
Apvienotajā Karalistē (2014.–2020. gads)
5.3. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”
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Ievads
5.1. Šajā nodaļā izklāstīti mūsu konstatējumi par daudzgadu finanšu shēmas (DFS)

1.b apakškategoriju “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”. Šīs kategorijas
galvenās darbības un izdevumi 2020. gadā ir apkopoti 5.1. izcēlumā. Sīkāku
skaidrojumu par 2020. gada revīzijas datu kopu sk. 5.7. punktā.

5.1. izcēlums
DFS 1.b apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā
kohēzija” sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta un sadalījums pa fondiem
(mljrd. EUR)

Kohēzija
59,5
(34,3 %)

173,3

miljardi
EUR

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds un
citas reģionālās
darbības
32,4 (54,5 %)
Kohēzijas fonds
10,2 (17,1 %)
Eiropas Sociālais fonds
14,7 (24,7 %)
Citi
2,2 (3,7 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
0

Maksājumi

10

20

30

40

50

(mljrd. EUR)
60

2014.–2020. gada maksājumi saistībā ar
izdevumiem, kurus Komisija vēl nav
pieņēmusi ⁽*⁾ 58,3

kopā: 59,5

galīgie maksājumi: 1,2
Revīzijas
datu kopa

2014.–2020. gada izdevumi, ko
pieņēma 2020. gadā: 46,1

kopā: 48,4

priekšfinansējuma dzēšana un 2017. un 2018. gada maksājumi par 2007.–
2013. gada darbības programmām, ko slēdza 2020. gadā: 1,1
58,3 miljardus EUR veido tie ikgadējie avansa un starpposma maksājumi par 2014.–2020. gada
plānošanas periodu, kuri nebija iekļauti pārskatos, uz kuru pamata bija sagatavoti apliecināšanas
dokumentu kopumi, ko Komisija pieņēma 2020. gadā. Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto
definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 11. punktu) šos maksājumus uzskata par priekšfinansējumu un
tādēļ tie nebija iekļauti mūsu revīzijas datu kopā 2020. gada pārskatam. Mēs tos iekļausim savā
revīzijas datu kopā tajā gadā, kad Komisija pieņems attiecīgos pārskatus (piem., 2021. gada
ticamības deklarācijā iekļausim maksājumus, kas attiecas uz 2019./2020. grāmatvedības gadu).
(*)

Avots: Eiropas Savienības 2020. 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 konkurētspēju 1.
Lai sasniegtu šos mērķus, tiek izmantoti
a)

1

šādi dalīti pārvaldīti fondi/instrumenti:

Sk. Līguma par Eiropas Savienības darbību 174.–178. pantu (OV C 326, 26.10.2012.,
47. lpp.).
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—

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kura mērķis ir mazināt galvenās
reģionu atšķirības, sniedzot finansiālu atbalstu infrastruktūras izveidei un veicot
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 līmenis 2;

—

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

b)

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

5.3. Šajā DFS apakškategorijā katra plānošanas perioda sākumā dalībvalstis iesniedz
daudzgadu darbības programmas uz visu DFS termiņu. Pēc tam, kad Komisija ir devusi
apstiprinājumu, atbildību par darbības programmas īstenošanu dala Komisija
(Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD (REGIO ĢD) un Nodarbinātības, sociālo lietu
un iekļautības ĢD (EMPL ĢD)) un attiecīgā dalībvalsts. Atbalsta saņēmēji saņem
atlīdzinājumu ar dalībvalstu iestāžu starpniecību, un no ES budžeta tiek līdzfinansētas
attiecināmās izmaksas, kas ir radušās par darbībām, kuras apstiprinātas saskaņā ar
darbības programmas 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 Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), 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 sistēmas 4 mērķis ir panākt, lai atlikušo kļūdu īpatsvars 5 darbības
programmu gada pārskatos būtu zemāks par 2 % būtiskuma slieksni, kas noteikts
piemērojamajā regulējumā 6. 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 “apliecināšanas dokumentu kopumiem”. Minētajā 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 % garantiju 7;

—

Komisijas dokumentārās pārbaudes. Tajās skata katru apliecināšanas dokumentu
kopumu 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 galveno snieguma rādītāju.

5.5. 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmu slēgšanas process
bija lielos vilcienos salīdzināms ar 5.4. punktā aprakstīto procesu.

4

Mēs sniedzām sīkāku informāciju par ESI fondiem piemēroto kontroles un ticamības
nodrošināšanas sistēmu, tostarp par laika grafiku, 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 Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014 (2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Kopīgo
noteikumu regulu (OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp.), 28. panta 11. punkts.

7

Sk. Kopīgo noteikumu regulas 130. pantu, kas ierobežo starpposma maksājumu
atlīdzināšanu līdz 90 %.
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Revīzijas tvērums un pieeja

5.6. Mūsu mērķis bija veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās ticamības deklarācijas
sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā, un sniegt novērtējumu par DFS 1.b
apakškategorijas izdevumu pareizību. 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.

5.7. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz
šo DFS apakškategoriju 2020. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto:
—

227 darījumu izlasi, kura tika veidota tā, lai statistiski pārstāvētu visu izdevumu
diapazonu šajā DFS apakškategorijā. Izlasē ietilpa 213 darījumi, kuru izdevumi bija
apliecināti apliecināšanas un slēgšanas dokumentu kopumos (tos visus iepriekš
bija pārbaudījusi revīzijas iestāde), kā arī astoņi finanšu instrumenti un seši
Komisijas tieši pārvaldīti EISI projekti;

—

revīzijas iestāžu darbu, kas veikts, lai apstiprinātu informāciju, kura ietverta
29 apliecināšanas/slēgšanas dokumentu kopumos, kuri attiecas uz minētajiem
213 darījumiem, ko tās iepriekš bija pārbaudījušas;

—

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

—

REGIO ĢD un EMPL ĢD gada darbības pārskatos uzrādītās informācijas pareizību
un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā.

5.8. Mūsu revīzijas datu kopā (48,4 miljardi EUR) ietilpa 2014.–2020. gada perioda
izdevumi, kas bija iekļauti 2018./2019. grāmatvedības gadam pieņemtajos
apliecināšanas dokumentu kopumos, 2007.–2013. gada izdevumi, kas bija iekļauti
Komisijas 2020. gadā slēgto darbības programmu slēgšanas dokumentu kopumos, un
Kohēzijas fonda piešķīrumi Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam.
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5.9. 2020. gadā Komisija pieņēma pārskatus, kuros bija iekļauti izdevumi, kas

radušies 407 no 418 apstiprinātajām darbības programmām (44,5 miljardi EUR). Šie
pārskati bija daļa no apliecināšanas dokumentu kopumiem, kurus par 2014.–
2020. gada plānošanas periodu iesniedza visas 27 dalībvalstis un Apvienotā Karaliste.
Dalībvalstis ziņoja par līdzekļu izmaksu galasaņēmējiem ar finanšu instrumentu
starpniecību 2018./2019. grāmatvedības gadā 87 no šīm darbības programmām
(1,6 miljardi EUR). Turklāt Komisija slēdza vai daļēji slēdza 8 24 programmas no atlikušās
2007.–2013. gada plānošanas perioda 101 darbības programmas, norēķinoties par
889 miljoniem EUR. Līdz ar to 77 atlikušās darbības programmas joprojām ir jāslēdz
(63 no tām ir daļēji slēgtas) trīs gadus pēc plānošanas perioda beigām. Kohēzijas fonda
iemaksa EISI bija apmēram 1,4 miljardi EUR.

5.10. Izlasi, kurā ietilpst 213 darījumi ar izdevumiem, kas apliecināti apliecināšanas

un slēgšanas dokumentu kopumos, mēs veidojām divos posmos. Vispirms mēs
atlasījām 29 dokumentu kopumus (26 no 2014.–2020. gada plānošanas perioda un trīs
no 2007.–2013. gada), aptverot 41 darbības programmu. Pēc tam no šiem
29 dokumentu kopumiem mēs atlasījām darījumus, kurus revīzijas iestādes bija
iepriekš pārbaudījušas.

5.11. Daļu no mūsu izlases veidoja astoņi 2014.–2020. gada perioda finanšu

instrumenti, no kuriem 2018./2019. grāmatvedības gadā tika veikti maksājumi
galasaņēmējiem vai to labā. Mēs pārbaudījām 60 aizdevumus, 18 garantijas, divus
kapitāla ieguldījumus un deviņas izmaksu vienības, kas attiecās uz pārvaldības
maksām, ko iekasēja finanšu starpnieki.

5.12. 5.2. pielikumā ir dots mūsu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darījumu
izlases sadalījums un 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē konstatēto skaitļos
izsakāmo kļūdu skaits.

8

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, gada darbības
pārskati un citi pārvaldības pasākumi
5.13. Šo pārskata nodaļas daļu veido trīs apakšiedaļas. Pirmā apakšiedaļa attiecas
uz mūsu šā gada 227 darījumu izlases pārbaudi, 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. Mūsu secinājums
attiecībā uz abu atbildīgo ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatos un gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā ietverto informāciju par pareizību kohēzijas
izdevumos ir balstīts uz mūsu konstatējumiem šajās trijās apakšiedaļās.

Mūsu veiktās darījumu pārbaudes un revīzijas darba
pārskatīšanas/atkārtošanas rezultāti

5.14. Darījumu pārbaužu rezultāti ir apkopoti 5.1. pielikumā. Pārbaudītajos

227 darījumos mēs konstatējām un izteicām skaitļos 23 kļūdas, ko revīzijas iestādes
nebija atklājušas. Ņemot vērā 64 kļūdas, ko revīzijas iestādes bija atklājušas iepriekš,
un programmu iestāžu piemērotās korekcijas (par kopējo summu 834 miljoni EUR
abiem plānošanas periodiem kopā), mēs lēšam, ka kļūdu līmenis ir 3,5 % 9.

5.15. Revīzijas iestādes bija ziņojušas par 64 skaitļos izsakāmām kļūdām

apliecināšanas/slēgšanas dokumentu kopumos saistībā ar 213 darījumiem, kurus no
šiem dokumentu kopumiem atlasījām. Šīs kļūdas bija saistītas ar neattiecināmām
izmaksām (43), publisko iepirkumu (21), uzskaites un aprēķina kļūdām (sešas), valsts
atbalstu (divas) un iztrūkstošiem apliecinošajiem dokumentiem (viena kļūda) 10.
Dalībvalstis bija piemērojušas finanšu korekcijas, pēc vajadzības tās ekstrapolējot, lai
samazinātu atlikušo kļūdu īpatsvarus līdz 2 % būtiskuma slieksnim vai zem tā.

5.16. 5.2. izcēlumā ir apkopots mūsu konstatēto kļūdu sadalījums kategorijās

(pirms ņem vērā finanšu korekcijas). Lielākās kļūdu kategorijas mūsu aplēstajā kļūdu
līmenī ir neattiecināmi projekti un izmaksas, iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi (īpaši

9

Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse.
Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 0,9 % līdz 6,1 %
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža).

10

Vienā darījumā var būt vairāk nekā viena veida kļūdas.
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valsts atbalsta noteikumu neievērošana) un svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums.
Plašāka informācija par šīm kļūdām sniegta 5.18.–5.36. punktā.

5.2. izcēlums
Mūsu konstatēto kļūdu sadalījums
72 %
Neattiecināmas izmaksas
no finanšu instrumentiem
Izmaksas nav saskaņā ar
valsts/ES attiecināmības
noteikumiem

4%

30 %

27
%
1%

Neattiecināmi projekti

38 %

26 %

Nopietni publiskā iepirkuma
noteikumu pārkāpumi
Valsts atbalsta noteikumu
pārkāpumi

1%
Neattiecināmi projekti
Iekšējā tirgus
un izmaksas
noteikumu pārkāpumi

Svarīgu apliecinošo
dokumentu trūkums

Avots: ERP.

5.17. Atklāto kļūdu skaits un ietekme parāda, ka ieviestie kontroles mehānismi vēl

pietiekami nemazina objektīvi augsto kļūdu risku šajā jomā. Tas jo īpaši attiecas uz
vadošajām iestādēm, kuru apstiprinājumpārbaudes nespēj efektīvi novērst vai atklāt
pārkāpumus atbalsta saņēmēju deklarētajos izdevumos. Citas kļūdas radušās vadošo
iestāžu pieņemto lēmumu rezultātā.

Neattiecināmi projekti un izmaksas

5.18. Kad dalībvalstu iestādes deklarē izdevumus Komisijai, tās apliecina, ka

izdevumi ir radušies saskaņā ar piemērojamiem ES un valsts tiesību aktiem un ka
atbalsts ir piešķirts saņēmējiem vai darbībām, kas atbilst darbības programmas
attiecināmības prasībām.
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5.19. Neattiecināmi projekti un izmaksas ir visbiežāk sastopamā kļūda, ko konstatē

revīzijas iestādes. Saskaņā ar to ziņojumiem, izmantojot kopīgu tipoloģiju, par ko
panākta vienošanās ar Komisiju 11, 46 % no visām 2018./2019. grāmatvedības gadā
konstatētajām kļūdām bija šāda veida kļūdas.

5.20. Mēs konstatējām neattiecināmus izdevumus 13 darījumos no mūsu

pārbaudītajiem darījumiem, un šie gadījumi veido 57 % no visām mūsu atrastajām
skaitļos izsakāmajām kļūdām jeb apmēram 1,4 procentpunktus no aplēstā kļūdu
līmeņa. Galvenie neattiecināmu izdevumu iemesli bija izmaksu vienības vai projekta
dalībnieki, kas neatbilda attiecināmības noteikumiem. Neattiecināmu izdevumu
piemērs ir sniegts 5.3. izcēlumā.

5.3. izcēlums
Neattiecināmas personāla izmaksas
Kādā pētniecības projektā Polijā projekta vadītāja personāla izmaksas tika pilnībā
deklarētas kā pieskaitāmas projektam. Tomēr dotācijas nolīgumā ir teikts, ka
projekta vadība ir jāsedz, piemērojot vienotu likmi netiešajām izmaksām. Šā
iemesla dēļ projekta vadītāja izmaksas nebija jādeklarē atsevišķi un tās nav
attiecināmas.
Neattiecināmas izmaksas mēs konstatējām izmaksu deklarācijās arī Portugālē un
Vācijā.

5.21. Mēs konstatējām trīs projektus, kam tika piešķirts atbalsts 2014.–2020. gada
plānošanas periodā, kaut arī tie neatbilda konkrēto darbības programmu
attiecināmības nosacījumiem. Šie projekti veido 13 % no visām mūsu atklātajām
skaitļos izsakāmajām kļūdām jeb apmēram 1,5 procentpunktus no aplēstā kļūdu
līmeņa. Neattiecināmu projektu piemērs ir sniegts 5.4. izcēlumā.

11

Sk. attiecīgi 2018. gada pārskata 6.5. izcēlumu un 2019. gada pārskata 5.7. izcēlumu.
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5.4. izcēlums
Piemērs divām darbībām, kas saskaņā ar konkrēto darbības
programmu nav attiecināmas
KNR 125. panta 4. punktā ir teikts, ka vadošās iestādes var atlasīt un finansēt tikai
tās darbības, kas ir attiecināmas saskaņā ar atbilstošajiem darbības programmas
noteikumiem. Spānijā mēs revidējām ESF darbības programmu izglītības,
arodmācību un nodarbinātības jomā; tās konkrētais mērķis bija “palielināt
nodarbināmību un iespēju pieņemt darbā cilvēkus, kuriem darba pieredzes nav vai
kuriem tā ir ļoti maza, ar darbībām, kas apvieno mācības ar nodarbinātību, un
izmantojot līgumu veidus ar integrētām arodmācībām”. Tādējādi visās darbībās ir
jāapvieno nodarbinātība ar īpašu arodmācību komponentu.
Divas no mūsu pārbaudītajām darbībām attiecās uz sociālā nodrošinājuma
atbrīvojumu darba devējiem, kuri algo darba ņēmējus ar invaliditāti saskaņā ar
valsts tiesību aktiem, kas pieņemti 2006. gadā. Tā kā šajās divās darbībās nebija
iekļauts arodmācību komponents, mēs uzskatām, ka tās nebija attiecināmas
saskaņā ar šo darbības programmu.
Šīs darbības varētu būt bijušas attiecināmas saskaņā ar citu ESF darbības
programmu, kas attiecas uz sociālo iekļaušanu un sociālo ekonomiku. Tomēr
Spānijas iestādes jau bija pilnībā uzņēmušas saistības par šīs darbības programmas
budžetu.

5.22. Attiecībā uz finanšu instrumentiem neattiecināmi izdevumi galvenokārt ir

izmaksājumi vai nu neattiecināmiem galasaņēmējiem, vai neattiecināmi ieguldījumi.
Šādas kļūdas mēs konstatējām četros izmaksājumos – trijos no astoņiem
pārbaudītajiem instrumentiem. Finanšu starpnieki bija apstiprinājuši trīs ieguldījumus,
neapstiprinot saņēmēju MVU statusu, tāpēc uzskatām, ka šie ieguldījumi nav
attiecināmi. Ceturtais ieguldījums neatbilda citām valsts attiecināmības prasībām. Šie
četri pārkāpumi veidoja 0,2 procentpunktus no šai nodaļai aplēstā kļūdu līmeņa.

5.23. Saņēmēji izmantoja vienkāršotu izmaksu iespējas 60 darbībām jeb 26 % no

mūsu izlases, piemērojot vai nu vienotas likmes vai vienības izmaksu standarta shēmas,
vai abu apvienojumu. Vienkāršotu izmaksu iespējas var samazināt atbalsta saņēmēju
administratīvo darba slodzi, un tiek uzskatīts, ka tās ir mazāk pakļautas kļūdu riskam.
ES noteikumi paredz, ka vienkāršoto izmaksu iespēju izmantošanas metodoloģija
jānosaka iepriekš, tai jābūt taisnīgai, pārbaudāmai un līdzvērtīgai. Šogad mēs
konstatējām kļūdas saistībā ar vienkāršoto izmaksu iespējām divās darbībās. Neviena
no šīm kļūdām nebija izsakāma skaitļos.
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ESF regulas 14. panta 1. punkta piemērošana pirmajā īstenošanas gadā radīja
pārmērīgu nelīdzsvarotību par labu vienai no dalībvalstīm

5.24. Parasti Komisija atlīdzina dalībvalstīm to maksājumus atbalsta saņēmējiem

par izdevumiem, kas tiem radušies, īstenojot darbības. Attiecībā uz ESF Komisija var arī
noteikt vienības izmaksu standarta shēmas un fiksētas summas šo maksājumu
atlīdzināšanai 12. Šogad mūsu izlasē pirmo reizi bija iekļauta darbības programma
(Itālijā), kurā tika piemērota šī atlīdzināšanas iespēja. Tas attiecās uz piecām darbībām
šajā darbības programmā.

5.25. Šo piecu darbību atbalsta saņēmēji pareizi deklarēja attiecināmās izmaksas,

pamatojoties uz vienkāršotu izmaksu metodi, ko noteica vadošā iestāde. Tomēr katrā
gadījumā summa, ko vadošā iestāde deklarēja Komisijai, tika aprēķināta, pamatojoties
uz Komisijas vienības izmaksu standarta shēmām 13. Rezultātā Komisijai apliecinātās un
no ES budžeta izmaksātās summas 2018./2019. pārskata periodā katrai attiecīgajai
darbībai bija vairāk nekā par 20 % lielākas nekā summas, par kurām bija panākta
vienošanās un kuras tika izmaksātas atbalsta saņēmējiem. Šī kārtība laikposmā no
2014. līdz 2020. gadam līdz šim ir radījusi nelīdzsvarotību par labu šai dalībvalstij vairāk
nekā 43 miljonu EUR apmērā.

5.26. Lai gan abas aprēķina metodes atšķiras, tās būtībā aptver vienas un tās pašas
izmaksas. Šā iemesla dēļ ES finansējuma summa, ko saņem dalībvalsts un pēc tam
izmaksā atbalsta saņēmējiem, nevajadzētu būt fundamentāli atšķirīgai. Pašlaik
Komisijas vienības izmaksu standarta shēmas šai Itālijas darbības programmai ir pārāk
dāsnas šai dalībvalstij.

12

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. decembris) par
Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347,
20.12.2013., 470. lpp.), 14. panta 1. punkts.

13

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2016(2017. gada 29. augusts), ar ko groza Komisijas
Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu
standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija
atmaksā dalībvalstīm (OV L 298, 15.11.2017., 1. lpp.).
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Iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumi

5.27. Šogad mēs konstatējām 11 iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumus, un trīs no

tiem bija izsakāmi skaitļos. Pieci no šiem pārkāpumiem attiecās uz valsts atbalstu, bet
seši – uz publisko iepirkumu.
Lielākā daļa kļūdu valsts atbalstā joprojām attiecas uz stimulējošas ietekmes
trūkumu

5.28. 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) 14 vai ja Komisija sniedz īpašu apstiprinājumu.

5.29. Šogad mēs konstatējām piecus projektus, kuros bija pārkāpti ES valsts

atbalsta noteikumi. Uzskatām, ka diviem no tiem (vienam KF projektam un vienam
ERAF projektam) nepienācās saņemt ES un/vai dalībvalsts publisko finansējumu. Tas
veido 1,0 procentpunktu no aplēstā kļūdu līmeņa. Mēs neizteicām skaitļos pārējās trīs
kļūdas, kurām nebija ietekmes uz publiskā finansējuma līmeni. Lai risinātu revīzijas
iestāžu informētības un zināšanu jautājumu, Komisija ir izstrādājusi rīcības plānu
(kopīgu 2018.–2022. gada rīcības plānu valsts atbalsta jomā). Svarīgi šo plānu stingri
īstenot, lai novērstu nepilnības valsts atbalsta noteikumu piemērošanā.

5.30. Trīs kļūdas (divas no tām bija skaitļos izsakāmas) attiecās uz stimulējošas

ietekmes trūkumu. ES noteikumi pieļauj valsts atbalstu tikai tad, ja ar to subsidē
darbības, kuras citādi nevarētu notikt. Tiek pieņemts, ka shēmām saskaņā ar VGAR ir
stimulējoša ietekme, ja būvdarbi sākas pēc finansējuma pieteikuma iesniegšanas
dienas15. Šis jautājums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis galvenais kļūdu cēlonis valsts
atbalsta jomā. Piemērs no šā gada revīzijas sniegts 5.5. izcēlumā.

14

Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
(OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.) (VGAR).

15

VGAR, 6. pants.
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5.5. izcēlums
Piemērs stimulējošas ietekmes trūkumam
Latvijā liels uzņēmums ieguldīja siltumenerģijas rekuperācijā, lai to izmantotu savā
ražotnē. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņēmējs jau bija
pabeidzis iepirkuma procedūru, noslēdzis piegādes līgumu un izmaksājis
piegādātājam pirmo avansu. Tas apstiprina, ka ieguldījums sākās, pirms atbalsta
saņēmējs pat pieteicās ES finansējumam, tāpēc tam nebija stimulējošas ietekmes,
kā noteikts ES tiesību aktos.
Mēs konstatējām vienu citu darbību Portugālē, kas nebija attiecināma stimulējošas
ietekmes trūkuma dēļ.

Dalībvalstis bija atklājušas daudzas iepirkuma kļūdas

5.31. Publiskais iepirkums ir galvenais instruments publisko līdzekļu saimnieciskai

un efektīvai izlietošanai un iekšējā tirgus izveidei. Mēs pārbaudījām 126 būvdarbu,
pakalpojumu un piegāžu iepirkuma procedūras. Lielākā daļa bija projektiem, ko
līdzfinansē no ERAF/KF darbības programmām.

5.32. Sešās iepirkuma procedūrās mēs konstatējām, ka nebija ievēroti ES un/vai

valsts publiskā iepirkuma noteikumi, un revīzijas iestādes to nebija atklājušas. Viens
gadījums bija nopietns pārkāpums, kas ietekmēja procedūras iznākumu, un mēs par to
ziņojām kā par skaitļos izsakāmu kļūdu. Tas veidoja 4 % no visām mūsu konstatētajām
un skaitļos izsakāmajām kļūdām jeb apmēram 0,1 procentpunktu no aplēstā kļūdu
līmeņa. Kļūdas, kuras neizteicām skaitļos, bija saistītas ar kritēriju vai tehnisko
specifikāciju izmantošanu, kas liedza atsevišķiem uzņēmumiem iesniegt piedāvājumus.

5.33. Iepirkums ir galvenais revīzijas iestāžu paziņoto pārkāpumu avots. Mūsu

pārbaudītajos darījumos tās bija atklājušas 21 gadījumu, kad nebija ievēroti publiskā
iepirkuma noteikumi, un bija piemērojušas vienotas likmes korekcijas robežās no 5 %
līdz 100 %, kā noteikts Komisijas lēmumā 16. Biežuma izteiksmē publiskā iepirkuma
pārkāpumi veido 18 % no visām kļūdām, par kurām revīzijas iestādes ziņoja

16

Komisijas Lēmums C(2013) 9527, ko aizstāj ar Komisijas Lēmumu C(2019) 3452, ar ko
nosaka pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, kuras publiskajam
iepirkumam piemērojamo noteikumu neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz
izdevumiem, ko finansē Savienība.
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2018./2019. gada pārskata periodā, bet paziņoto pārkāpumu vērtības izteiksmē tie
atbilst 41 %.

5.34. Mēs arī konstatējām, ka programmu iestādes piemēroja korektīvus

pasākumus ne tikai attiecībā uz pārkāpumiem, kas tika atklāti dalībvalstu un Komisijas
revīzijās, bet arī attiecībā uz sistēmiskām problēmām. Šie korektīvie pasākumi ļauj
dalībvalstīm aizstāt nepareizos izdevumus. Piemērs sniegts 5.6. izcēlumā.

5.6. izcēlums
Horizontālas vienotas likmes korekcijas ar mērķi novērst sistēmas
nepilnības publiskā iepirkuma apstiprinājumpārbaudēs
Komisija 2017. gadā Ungārijā veica agrīnu profilaktisku sistēmas revīziju, lai
pārbaudītu publiskā iepirkuma pārvaldības apstiprinājumpārbaužu piemērotību.
Revīzija aptvēra pārvaldības un kontroles sistēmu, ko Ungārija bija izveidojusi un
īstenoja sešām darbības programmām. Komisija konstatēja transversālas
sistēmiskas problēmas ar publiskā iepirkuma ex ante apstiprinājumpārbaudēm. Tā
arī konstatēja, ka programmu iestādes nav identificējušas vai ir nepietiekami
novērsušas vairākus atsevišķus pārkāpumus. Komisija noslēdza pārbaudi,
piemērojot 10 % vienotas likmes korekciju visiem līgumiem, kuriem nebija veiktas
pienācīgas ex ante apstiprinājumpārbaudes. Korekcijas aptvēra četru gadu
laikposmu, un to aplēstā vērtība bija aptuveni 770 miljoni EUR. Tāpēc attiecībā uz
mūsu pārbaudītajiem apliecināšanas dokumentu kopumiem Ungārija
2018./2019. grāmatvedības gadā atsauca 149 miljonu EUR lielu ES finansējumu.

Nav svarīgu apliecinošo dokumentu

5.35. Atbalsta saņēmējiem un dalībvalstu programmu iestādēm ir jāuztur sistēmas
un procedūras pienācīgas revīzijas takas nodrošināšanai, tostarp ir jāsaglabā
dokumentāri pierādījumi. Apliecinošo dokumentu un informācijas trūkums veidoja
19 % no visām kļūdām, par kurām revīzijas iestādes ziņoja attiecībā uz
2018./2019. grāmatvedības gadu.

5.36. Mēs konstatējām, ka sešās mūsu pārbaudītajās darbībās trūka apliecinošas

informācijas vai dokumentācijas. Mēs bijām spiesti izteikt skaitļos četras no šīm
kļūdām, jo programmu iestādes vai atbalsta saņēmēji nevarēja iesniegt būtiskus
dokumentus, kas apliecinātu atbilstību attiecināmības nosacījumiem. Trīs no četriem
gadījumiem attiecās uz 2007.–2013. gada plānošanas perioda ESF projektiem.
Rezultāts veidoja apmēram 17 % no mūsu skaitļos izteiktajiem darījumiem jeb
0,1 procentpunktu no aplēstā kļūdu līmeņa.
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Mūsu novērtējums par revīzijas iestāžu darbu

5.37. Revīzijas iestāžu darbs ir ļoti svarīgs kohēzijas izdevumu ticamības

nodrošināšanas un kontroles sistēmā. Kopš 2017. gada mēs esam novērtējuši darbu, ko
veikušas 34 no 116 revīzijas iestādēm 22 dalībvalstīs, tostarp šogad – 21 revīzijas
iestāde 17 dalībvalstīs.

5.38. Visos mūsu pārbaudītajos apliecināšanas un slēgšanas dokumentu kopumos

revīzijas iestādes sākotnēji bija ziņojušas par atlikušo kļūdu īpatsvaru, kas ir vienāds ar
vai mazāks par 2 %. 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 bija ticami. Savā darbā ieguvām pietiekamus pierādījumus, lai
secinātu, ka atlikušo kļūdu īpatsvars bija virs 2 % 12 no 26 (46 %) mūsu pārbaudītajiem
apliecināšanas dokumentu kopumiem (47 % no izlasē iekļautajiem izdevumiem).

5.39. Komisija savos gada darbības pārskatos (GDP), ņemot vērā savu revīzijas

darbu un mūsu revīziju sākotnējos rezultātus, koriģēja atlikušo kļūdu īpatsvaru virs 2 %
11 no mūsu izlasē iekļautajiem 12 apliecināšanas dokumentu kopumiem.

5.40. Šajos četros gados, kopš mēs pārbaudām 2014.–2020. gada izdevumus, to

apliecināšanas dokumentu kopumu vērtība, kuriem revīzijas iestādes ir paziņojušas
neuzticamus atlikušo kļūdu īpatsvarus zem 2 %, visu laiku ir bijusi apmēram 50 % no
mūsu revīzijām atlasītajiem izdevumiem (sk. 5.1. attēlu). To apliecināšanas dokumentu
kopumu īpatsvars, kuros atlikušo kļūdu īpatsvars pārsniedz būtiskuma slieksni, arī
pastāvīgi ir bijis aptuveni puse.
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5.1. attēls. To apliecināšanas dokumentu kopumu vērtība, kuros
atlikušais kļūdu īpatsvars pārsniedz 2 %
Apliecināšanas
dokumentu kopuma
kopējā vērtība

59 %

Mūsu izlasē iekļauto
apliecināšanas dokumentu
kopumu vērtība, izteikta kā
procentuāla daļa no
kopējās vērtības

62 %
45 %
55 %

44 %

34 %
55 %
47 %

2017

2018

2019

2020

To apliecināšanas
dokumentu kopumu
vērtība, kuros atlikušo
kļūdu īpatsvars ir lielāks par
2 %, izteikta kā procentuāla
daļa no pārbaudītajām
dokumentu kopām

Avots: ERP.

5.41. Darbā ar trim slēgšanas dokumentu kopumiem, kurus pārbaudījām saistībā ar
2007.–2013. gada periodu, mēs secinājām, ka atlikušo kļūdu īpatsvars divos no tiem
pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni.
Revīzijas iestādes joprojām nepilnīgi veic un dokumentē savu darbu

5.42. Starptautiskie revīzijas standarti paredz, ka revidentiem pārbaudes ir

jādokumentē, tostarp ir jānorāda skaidras atsauces uz visiem dokumentiem, kas
attiecībā uz revidētajiem izdevumiem ir vissvarīgākie 17. 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 pārkāpumu neatklāšanas
risku.

5.43. Pamatojoties uz mūsu veikto revīzijas iestāžu darba pārbaudi, mēs varējām

izdarīt secinājumus par 104 no izlasē iekļautajiem darījumiem (49 %). Mēs konstatējām
trūkumus 109 darījumos (51 %) saistībā ar šā darba tvērumu, kvalitāti un/vai
dokumentēšanu, un tādēļ mums bija jāatkārto attiecīgās revīzijas procedūras.
Galvenais trūkumu iemesls bija revīzijas iestāžu rīcībā esošās revīzijas dokumentācijas
nepietiekamība.

17

230. SRS “Revīzijas dokumentācija”.
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5.44. Attiecībā uz 43 darījumiem (20 % no kopsummas) mums bija jāvēršas pie

atbalsta saņēmējiem, lai iegūtu vajadzīgo revīzijas dokumentāciju. Atkārtojot revīzijas
darbu, mēs konstatējām skaitļos izsakāmas kļūdas, kuras revīzijas iestāde iepriekš
nebija atklājusi 18 no 109 darījumiem (deviņos dokumentu kopumos, tostarp septiņos,
kas attiecās uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu).
Revīzijas iestādēm, veicot darbību revīzijas, ir labāk jāuzrauga krāpšanas risks

5.45. ES tiesību aktos krāpšana ir definēta kā tīšs pārkāpums, kurš kaitē vai varētu

kaitēt ES budžetam. Pieejamā informācija liecina, ka kohēzijas jomā krāpšanas risks ir
augstāks nekā citās politikas jomās 18. Lai gan krāpšanas atklāšana nav revidenta
galvenā atbildība, revidentiem jābūt modriem attiecībā uz iespējamu krāpšanas un
interešu konfliktu signālu pastāvēšanu. Kā secinājām īpašajā ziņojumā “Krāpšanas
problēmu risināšana ES kohēzijas izdevumos”, programmas iestāžu veiktās pārbaudes
uz vietas ir visbiežākais veids, kā atklāt krāpšanu 19.

5.46. Pārbaudot revīzijas iestāžu darbu, mēs vērtējām, vai kontrolsaraksti, ko tās

izmantoja darbību revīzijai, pienācīgi risināja krāpšanas risku. Mēs konstatējām, ka tikai
21 % no 2014.–2020. gada perioda darbībām (40 no 192) bija revidēts, izmantojot
kontrolsarakstu ar skaidru atsauci uz krāpšanas risku.

5.47. ES noteikumi paredz, ka dalībvalstīm jāziņo Komisijai par visiem gadījumiem,

kad ir aizdomas par krāpšanu. Divos izlasē iekļautajos gadījumos mēs konstatējām, ka
programmu iestādes sākotnēji nav izpildījušas šo prasību.
Nav viegli veikt turpmākus pasākumus attiecībā uz summām, kuras tiek izvērtētas

5.48. Saskaņā ar KNR 137. panta 2. punktu dalībvalstis var no saviem pārskatiem
izslēgt summas, kuras iepriekš bijušas iekļautas maksājuma pieprasījumā, bet kuru
pareizība tiek izvērtēta. Jebkuru šādu summu daļu, kas vēlāk atzīta par pareizu, var
iekļaut nākamajā maksājuma pieprasījumā.

18

31. gada ziņojums “Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu
(2019. gads)”, COM(2020) 363 final.

19

Īpašais ziņojums Nr. 06/2019.
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5.49. Standarta veidlapā pārskatu sniegšanai nav detalizētas sadaļas par summām,

kas minētas 137. panta 2. punktā. Dalībvalstīm ir jāatklāj šīs summas kā kopsumma,
bet ne katras operācijas līmenī. Sertifikācijas iestādes pienākums ir veikt detalizētu
uzskaiti par darbībām un summām, kuras tiek izvērtētas, un uzraudzīt, vai tās ir
iekļautas turpmākajos maksājumu pieprasījumos. Šādā gadījumā attiecīgajiem
izdevumiem būtu jāpiemēro tādas pašas apstiprinājumpārbaudes un kontroles
mehānismi kā jebkuriem citiem jauniem izdevumiem 20. Mēs konstatējām, ka Komisijas
rīcībā nav atbilstošas informācijas, lai pietiekami uzraudzītu, vai šīs summas tiek
attiecīgi apstrādātas.

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

5.50. Gada darbības pārskati ir Komisijas ģenerāldirektorātu galvenais ziņošanas

instruments par to, vai tiem ir pamatota pārliecība, ka kontroles procedūras nodrošina
izdevumu pareizību.
Komisija ir palielinājusi atbilstības revīziju skaitu

5.51. Gada darbības pārskatos paziņotās pareizības informācijas ticamība lielā

mērā ir atkarīga no programmu iestāžu darba kvalitātes. Komisija veic atbilstības
revīzijas, kurās tā pārbauda un novērtē revīzijas iestāžu darbu. Kā ziņots Komisijas gada
darbības pārskatos, šo revīziju mērķis ir iegūt pamatotu pārliecību, ka nopietnas
nepilnības pārvaldības un kontroles sistēmās nav palikušas neatklātas, nepaziņotas un
līdz ar to neizlabotas līdz tam, kamēr Komisija saņem pārskatus.

5.52. 2020. gadā Komisija palielināja savu atbilstības revīziju skaitu līdz 57

(25 revīzijas veica REGIO ĢD un 32 revīzijas – EMPL ĢD). Salīdzinājumam – gan
2019. gadā, gan 2018. gadā bija 26 revīzijas. 38 no šīm revīzijām Komisija secināja, ka
atlikušo kļūdu īpatsvari, kas bija paziņoti revīzijas iestāžu gada kontroles ziņojumos
attiecībā uz 2018./2019. grāmatvedības gadu, bija novērtēti par zemu, un tāpēc
Komisija šos īpatsvarus paaugstināja. 20 gadījumos (11 REGIO ĢD un 9 EMPL ĢD) tas
palielināja atlikušo kļūdu īpatsvaru virs 2 % būtiskuma sliekšņa.

20

Sk. Komisijas atbildi uz mūsu 2016. gada pārskata 6.34. punktu.
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5.53. Komisijas atbilstības revīzijas aptvēra 30 no darbībām, kuras mēs

pārbaudījām šogad (2019. gadā – 10 darbības). Pirms sākām pārbaudi, Komisija šajās
darbībās konstatēja astoņas skaitļos izsakāmas kļūdas (sešas bija saistītas ar publisko
iepirkumu, viena – ar neattiecināmām izmaksām un viena – ar vienkāršotu izmaksu
iespēju nepareizu piemērošanu). Mēs ņēmām vērā Komisijas spēju atklāt šīs kļūdas un
tās apņemšanos laikus tās labot, kas samazināja aplēsto kļūdu līmeni par
0,7 procentpunktiem.
Pareizības rādītājs liecina, ka vispārējais vidējais kļūdu īpatsvars pārsniedza
būtiskumu

5.54. Lai aprēķinātu vidējo svērto kļūdu īpatsvaru, Komisija izmanto atsevišķus

atlikušo kļūdu īpatsvarus, kurus paziņojušas dalībvalstis, sava pareizības darba
rezultātus un citu pieejamo informāciju. Komisija paziņo šo īpatsvaru kā galveno
snieguma rādītāju (GSR) attiecībā uz pareizību. Galvenie snieguma rādītāji 2020. gadam
ir balstīti uz atsevišķiem īpatsvariem, kas paziņoti par 2018./2019. grāmatvedības gadu,
bet neņemot vērā finanšu instrumentos iemaksāto avansu ietekmi.

5.55. REGIO ĢD ziņoja, ka galvenie snieguma rādītāji ir 2,1 % un “maksimālais

īpatsvars” ir 2,6 % (abi pārsniedz 2 % būtiskuma slieksni). EMPL ĢD īpatsvari bija 1,4 %
attiecībā uz galvenajiem snieguma rādītājiem un 1,9 % attiecībā uz maksimālo risku.
Abos gada darbības pārskatos ir paskaidrots, ka maksimālajos īpatsvaros ir ņemti vērā
revīzijas rezultāti, kas joprojām tiek apspriesti ar dalībvalstīm, kā arī visas kļūdas, kas ir
ārpus darbību izlasēm darbības programmās, kuras vai nu Komisija, vai mēs revidējām
gada gaitā. Lai gan REGIO ĢD piemēroja gada darbības pārskatā aprakstīto pieeju,
EMPL ĢD papildus konstatētajām kļūdām iespējamās kļūdas pilnībā vērā neņēma. Ja
EMPL ĢD būtu piemērojis tādu pašu pieeju kā REGIO ĢD, tā maksimālais kļūdu
īpatsvars būtu bijis 2,1 %.

5.56. Savā 2018. gada pārskatā secinājām, ka dažādu iemeslu dēļ21 kopējais

atlikušo kļūdu īpatsvars, kas izteikts kā galvenais snieguma rādītājs, būtu jāuzskata par
minimālo īpatsvaru. Tā kā tas ir noteikts, pamatojoties uz galveno snieguma rādītāju,
risks slēgšanas laikā ir arī minimālais īpatsvars, un turpmākās korekcijas var nebūt
pietiekamas, lai nodrošinātu, ka slēgšanas laikā nepaliek būtisks kļūdu līmenis.

21

2018. gada pārskata 6.62. un 6.63. punkts.
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5.57. Kopsavilkums par Komisijas 2020. gada darbības pārskatos paziņotajiem
galvenajiem snieguma rādītājiem ir parādīts 5.2. attēlā.

5.2. attēls. Komisijas galvenie snieguma rādītāji salīdzinājumā ar mūsu
aplēsto kļūdu īpatsvaru
ERP aplēstais kļūdu īpatsvars
Komisijas veiktās kļūdu īpatsvaru aplēses
8%
7%
Augšējā
kļūdu
robeža

6%
5%

Komisijas
maksimālie kļūdu
īpatsvari

4%

3,5 %

3%

2,6 %
2,1 %

2%
1%
0%

Apakšējā
kļūdu
robeža

REGIO ĢD

1,9 %
1,4 %
EMPL ĢD

2,4 %
1,9 %

Komisijas
apstiprinātie
atlikušo kļūdu
īpatsvari

Kohēzija
KOPĀ

Avots: ERP.

5.58. Pamatojoties uz abu ģenerāldirektorātu aplēstajām riskam pakļautajām

summām un šo ģenerāldirektorātu galvenajiem snieguma rādītājiem, Komisija
2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā norādīja, ka kopējais risks maksājuma
laikā šajā DFS apakškategorijā ir no 1,9 % līdz 2,4 % 22. Tādējādi otro gadu pēc kārtas
Komisijas kļūdu aplēses ietilpst mūsu aplēstajā kļūdu diapazonā. Tajā pašā laikā gada
pārvaldības un snieguma ziņojumā minētie īpatsvari (kā arī konkrētie īpatsvari, kas
paziņoti abos gada darbības pārskatos) ir zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa
(sk. 5.2. attēlu).

22

2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojums, II sējums, 72. lpp.

152

5.59. Mēs gandrīz jau esam pabeiguši īpašo ziņojumu, kurā sniegsim sīkāku

informāciju par gada darbības pārskatos un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā
kohēzijas izdevumiem paziņoto gada kļūdu līmeņa atbilstību, ticamību un konsekvenci.
Atrunas, iespējams, neaptver visus būtiskos riska faktorus

5.60. Savā 2019. gada pārskatā23 secinājām, ka atrunas varētu neaptvert visus

būtiskos riskus, jo tās galvenokārt balstījās uz kļūdu īpatsvaru 2018./2019. gada
pārskatos, kas vēl nebija apstiprināts 2019. gada darbības pārskatos. Mūsu analīze par
2018./2019. gada pārskatiem šogad apstiprināja, ka 63 darbības programmās
REGIO ĢD un 36 darbības programmās EMPL ĢD patiešām bija būtiskas kļūdas. Tomēr
2019. gada darbības pārskatos Komisija neformulēja atrunas par 39 no šīm darbības
programmām REGIO ĢD un par 28 no tām – EMPL ĢD.

5.61. Pagājušajā gadā abi ģenerāldirektorāti attiecībā uz atrunām izmantoja tādu
pašu pieeju kā 2019. gada darbības pārskatos. Tāpēc ir iespējams, ka arī 2020. gada
darbības pārskatos atkal nebija aptverti visi būtiskie riski.

23

2019. gada pārskats, 5.62. punkts.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

5.62. 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 kategorijā kopējais aplēstais kļūdu līmenis ir 3,5 %(sk. 5.1. pielikumu).

5.63. Nepilnības, kuras konstatējām vairāku izlasē iekļauto revīzijas iestāžu darbā

(sk. 5.37.–5.49. punktu), pašlaik ierobežo paļāvību uz šo darbu. Pārrēķinātais īpatsvars
pārsniedza 2 % būtiskuma slieksni 12 no 26 apliecināšanas dokumentu kopumiem
attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu. Komisija koriģēja atlikušo kļūdu īpatsvarus tā,
lai tie būtu virs 2 %, 11 no šiem 12 apliecināšanas dokumentu kopumiem. Tādējādi tika
ņemts vēra mūsu revīzijas darbs. Augstais korekciju īpatsvars apstiprina mūsu
iepriekšējos četros gados paziņoto, kā parādīts 5.2. izcēlumā.

5.64. Gada pārvaldības un snieguma ziņojumā dotie pareizības informācijas skaitļi

attiecībā uz 2018./2019. grāmatvedības gadu apstiprina būtisku kļūdu līmeni kohēzijas
politikas jomā (2,4 %). Ņemot vērā 5.56. punktā aprakstītās problēmas, abus
5.58. punktā minētos Komisijas īpatsvarus var uzskatīt tikai par minimālajām aplēsēm.
Šajā kontekstā mēs atzīmējam, ka Komisijas kļūdu īpatsvari ietilpst mūsu kļūdu
diapazona apakšējā daļā – zem mūsu aplēstā kļūdu līmeņa (sk. 5.2. attēlu).

5.65. Kontroles un ticamības nodrošināšanas sistēma 2014.–2020. plānošanas

periodam bija izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka ikgadējie atlikušo kļūdu īpatsvari ir zem
būtiskuma sliekšņa. Mūsu revīzija parādīja, ka dalībvalstu programmu iestādēm un
Komisijai vēl aizvien ir jāuzlabo veids, kādā sistēmu piemēro.

Ieteikumi

5.66. Mūsu konstatējumi par to, kā ir ieviesti Palātas 2017. gada pārskatā sniegtie

seši ieteikumi, ir aprakstīti 5.3. pielikumā. No tiem Komisijas bija ieviesusi četrus
ieteikumus lielākajā daļā aspektu un vienu dažos aspektos, bet attiecībā uz vienu tā
vispār nebija rīkojusies.

5.67. Pārbaudījām arī mūsu 2018. un 2019. gada pārskatos iekļautos ieteikumus,
attiecībā uz kuriem bija jārīkojas nekavējoties vai kuri bija jāievieš 2020. gadā.
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5.68. Pamatojoties uz šo pārbaudi un saviem konstatējumiem un secinājumiem par
2020. gadu, mēs Komisijai esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus.

5.1. ieteikums. Izmantot līdzsvarotas vienības izmaksu
standarta shēmas dalībvalstu veikto maksājumu atlīdzināšanai
Cieši jāuzrauga dalībvalstis, izmantojot savas vienības izmaksu standarta shēmas, lai
nodrošinātu, ka shēma nerada pārmērīgu nelīdzsvarotību par labu dalībvalstīm.
Komisijai jāprasa dalībvalstīm pielāgot pārmērīgas likmes un koriģēt nelīdzsvarotību, lai
izvairītos no jebkādiem nepelnītiem ieguvumiem programmas slēgšanas laikā.
Termiņš: nekavējoties.

5.2. ieteikums. Revīzijas iestāžu veiktajās darbību revīzijās
uzraudzīt krāpšanas risku
Jāmudina revīzijas iestādes savās kontrollapās skaidri iekļaut konkrētus jautājumus par
krāpšanas riskiem un dokumentēt pasākumus, kas veikti, lai novērstu visus šādus
revīzijas gaitā atklātos riskus.
Revīzijas iestādēm jāsadarbojas ar valstu krāpšanas apkarošanas koordinācijas
dienestiem (AFCOS), un jāņem vērā gadījumi, kad ir aizdomas par krāpšanu vai ir
konstatēta krāpšana, par ko ziņots Komisijai, izmantojot Pārkāpumu pārvaldības
sistēmu (IMS). Mēs atsaucamies arī uz ieteikumiem, kurus sniedzām Īpašajā ziņojumā
Nr. 06/2019.
Termiņš: 2022. gada jūnijs.

5.3. ieteikums. Veikt pēcpārbaudi summām, kuras ir vērtēšanas
procesā
Jāprasa, lai dalībvalstis gada kopsavilkumā darītu pieejamu pietiekamu informāciju par
secinājumiem un turpmākiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, par kurām tās no
pārskatiem ir atsaukušas summas, kas ir vērtēšanas procesā. Tas uzlabotu
pārredzamību attiecībā uz to, kā programmu iestādes uzrauga šīs summas.
Termiņš: 2022. gads.
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Pielikumi
5.1. pielikums. Darījumu pārbaudes rezultāti
DARĪJUMU PĀRBAUDES REZULTĀTI APAKŠKATEGORIJĀ “EKONOMIKAS, SOCIĀLĀ
UN TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA”
2020

2019

227

236

3,5 %

4,4 %

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME
Aplēstais kļūdu līmenis
Augšējā kļūdu robeža
Apakšējā kļūdu robeža

6,1 %
0,9 %
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5.2. pielikums. Informācija par ES darbību 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē (2014.–2020. gads)
ES ieguldījums (miljoni EUR)
Revidētie darījumi, 2014.–2020. g.
Dalībvalstis

Polija
Itālija
Ungārija
Čehija
Spānija
Portugāle
Rumānija
Vācija
Francija
Apvienotā Karaliste
Grieķija
Slovākija
Bulgārija
Horvātija
Lietuva
Latvija
Slovēnija
Igaunija
Īrija
Beļģija
Somija
Zviedrija
Kipra
Austrija
Nīderlande
Malta
Dānija
Luksemburga
KOPĀ
Avots: ERP.

Skaitļos izteiktās kļūdas
11 354
4 266
4 238
3 318
3 196
2 860
2 344
2 219
1 828
1 593
1 204
1 112
1 061
922
662
655
443
420
315
306
280
255
158
139
135
133
40
12

42
15
16
14
14
11
7
8
7
7
7
8
8
14

2
0
1
0
5
3
1
0
0
1
0
0
0
0

8
7

2
0

7

0

2

1

1

3

200

15

2

5

1

157

5.3. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un
teritoriālā kohēzija”
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā daļā
aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.

2017

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.

X 24

(Ieviešanas termiņš: nekavējoties.)

24

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.
Komisija ir veikusi papildu pasākumus, finanšu instrumentu revīzijas metodoloģijā iekļaujot ieteikumu revīzijas iestādēm revidēt finanšu starpniekus
attiecībā uz EIB grupas īstenotajiem instrumentiem neatkarīgi no tā, kad tie izveidoti. Tomēr metodoloģija nevar paplašināt revīzijas iestāžu regulatīvās
pilnvaras. Komisija sniedza pierādījumus tam, ka dažās dalībvalstīs revīzijas iestādes jau veic pārbaudes finanšu starpnieku līmenī. Taču mūsu 2020. gada
revīzijā atklājās, ka šīs pārbaudes vēl netiek veiktas konsekventi (revidētajā dalībvalstī ne ārējais revidents, ne revīzijas iestādes neveica revīzijas finanšu
starpnieku līmenī).
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā daļā
aspektu

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

(Ieviešanas termiņš: nekavējoties.)
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:

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

X 25

(Ieviešanas termiņš: pirms apstiprina tiesisko regulējumu laikposmam pēc
2020. gada.)
3. ieteikums. Jānovērš nepilnības, kuras mēs konstatējām tās veiktajā pārbaudē
par revīzijas iestāžu darbu Komisijas pareizības revīziju kontekstā.

Dažos
aspektos

X 26

X

25

Komisija 2018. gadā sagatavoja alternatīvu priekšlikumu, lai PVN padarītu par attiecināmu projektos, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 5 miljonus EUR.
Jaunajā kopīgo noteikumu regulā, ko piemēro 2021.–2027. gada periodam (Regula (ES) 2021/1060), šī problēma nav risināta.

26

Sk. 2018. gada pārskata 6.58.–6.64. punktu un 2019. gada pārskata 5.48.–5.62. punktu. Lai gan Komisija palielināja 2020. gadā veikto atbilstības revīziju
skaitu, Palāta joprojām saskaras ar nepilnībām revīzijas iestāžu darbā.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

i) pievēršoties izdevumiem, kuriem ir piemērots kontroles cikls, t. i., apliecināšanas
dokumentu kopumiem, kas aptver izdevumus līdz n-1 gada 30. jūnijam. Šajā
nolūkā Komisijai jāpielāgo ziņošana tā, lai nodrošinātu, ka tajā nav provizorisku
aplēšu;

X27

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;

X27

iii) norādot kopējo atlikušo kļūdu īpatsvaru DFS 1.b apakškategorijā par katru
grāmatvedības gadu.
(Ieviešanas termiņš: 2019. gada jūnijs.)

Ieviešana ir sākta
Lielākajā daļā
aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

X 28

27

Šā ieteikuma i) un ii) punkts ir pilnībā īstenots, jo Komisija ir pielāgojusi savus ziņojumus un pieņēmusi galveno snieguma rādītāju, kas vērsts uz
izdevumiem, kuriem ir ticis piemērots kontroles cikls.

28

Ieteikuma iii) punkts ir ieviests lielākajā daļā aspektu, jo pārvaldības un snieguma ziņojumā Komisija norāda kopējo atlikušo kļūdu īpatsvaru politikas
jomā, kuras atbilstība DFS 1.b apakškategorijai nav pilnīga.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

5. ieteikums. Jānodrošina, lai tiesiskajā regulējumā periodam pēc 2020. gada
revīzijas kārtība tiktu mainīta saskaņā ar tās priekšlikumu par finanšu
instrumentiem tādējādi, ka tikai faktiskais līdzekļu izlietojums galasaņēmēju līmenī
tiek izmantots atlikušo kļūdu īpatsvaru aprēķinā.
(Ieviešanas termiņš: pirms sāk īstenot tiesisko regulējumu laikposmam pēc
2020. gada.)
6. ieteikums. Jāveic pietiekamas pareizības pārbaudes, lai izdarītu secinājumus par
revīzijas iestāžu darba efektivitāti un gūtu pamatotu pārliecību par izdevumu
pareizību, vēlākais, tā gada darbības pārskatos, kurus publicē nākamajā gadā pēc
pārskatu pieņemšanas gada.

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā daļā
aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

X 29

X 30

(Īstenošanas termiņš: nekavējoties.)

29

Jaunajā kopīgo noteikumu regulā, ko piemēro 2021.–2027. gada periodam (Regula (ES) 2021/1060), ir noteikts, ka pirmajā maksājuma pieteikumā iekļauj
vienreizēju avansa maksājumu finanšu instrumentiem. Komisija plāno līdz 2021. gada beigām pieņemt deleģēto aktu, kurā būs prasīts, lai revīzijas
iestādes izslēgtu šo avansu no revīzijas datu kopas.

30

Sk. 2018. gada pārskata 6.64. punktu. Lai gan Komisija ir palielinājusi pareizības pārbaužu skaitu, šo pareizības darbu nevar uzskatīt par pabeigtu laikā,
kad Komisija publicē savu gada darbības pārskatu nākamajā gadā pēc pārskatu pieņemšanas gada.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā daļā
aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
6.1. 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;
2018

X 31

b) nepietiekamu pārbaužu gadījumā tiktu izstrādāti un īstenoti pienācīgi kontroles
pasākumi, kas novērstu būtiski nepareizu izdevumu iespējamību slēgšanas laikā.
(Īstenošanas mērķtermiņš: nekavējoties.)
6.2. 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.

X 32

31

Mūsu iepriekšējās revīzijās apstiprinājās, ka EIF jau ir veicis vai veic uzlabojumus savās uzraudzības un kontroles sistēmās un ir brīvprātīgi paplašinājis
pamatotas pārliecības ziņojumu izmantošanu, attiecinot tos arī uz MVUI programmām. Lai gan mēs atzīstam, ka dažas revīzijas iestādes jau ir veikušas
pārbaudes finanšu starpnieku līmenī, vēl ir pāragri novērtēt šo pasākumu pilnīgu efektivitāti.

32

Komisija pastāvīgi pārbauda, vai maksājumi saņēmējiem tiek veikti laikus, un vajadzības gadījumā sniedz dalībvalstīm korektīvus ieteikumus.
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(Īstenošanas mērķtermiņš: nekavējoties.)
6.3. ieteikums. 2014.–2020. gada plānošanas perioda slēgšanas kārtība
Jānovērš nepilnības un jānodrošina, lai nevienu programmu nevarētu slēgt, ja
nepareizu izdevumu līmenis ir būtisks. Komisijai:
a) jāapzina galvenie riski, kas var ietekmēt programmu pareizu slēgšanu;

X 33

b) (..)
(Īstenošanas mērķtermiņš: a) daļai 2020. gada maijs.)
Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
5.1. ieteikums. Projektu attiecināmības nosacījumi

2019

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.

X 34

(Termiņš: nekavējoties.)
Avots: ERP.

33

Komisija ir apzinājusi galvenos riskus, kas var ietekmēt programmu slēgšanu, un, izstrādājot slēgšanas pamatnostādnes, ir ņēmusi tos vērā.

34

Mēs atzinīgi vērtējam pasākumus, ko Komisija jau ir uzsākusi, lai precizētu jēdzienus “fiziski pabeigtas” / “pilnībā īstenotas” darbības. Tomēr Komisija nav
nosūtījusi šos precizējumus visām dalībvalstīm.
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6. nodaļa
Dabas resursi
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Saturs
Punkts

Ievads

6.1.–6.6.

Īss apraksts

6.2.–6.5.

Revīzijas tvērums un pieeja

Darījumu pareizība

6.6.
6.7.–6.33.

Tiešie maksājumi: efektīva kontroles sistēma ierobežo kļūdu
risku

6.10.–6.17.

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma ierobežo kļūdu līmeni
tiešajos maksājumos

6.15.–6.17.

Monitorējoša pārbaude: ierobežots tvērums 2020. gadā

6.18.–6.22.

Lauku attīstība, tirgus pasākumi un citas izdevumu jomas
kategorijā “Dabas resursi”: sarežģītāki attiecināmības
nosacījumi palielina kļūdu risku

6.23.–6.33.

Lauku attīstība

6.25.–6.31.

Tirgus pasākumi

6.32.

Zivsaimniecības, vides un klimata politika

6.33.

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi

6.34.–6.39.

AGRI ĢD ziņojumi par KLP izdevumu pareizību

6.34.–6.37.

Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojums

6.38.

KLP krāpšanas apkarošanas politika un procedūras

6.39.

Secinājums un ieteikumi

6.40.–6.42.

Secinājums

6.40.–6.41.

Ieteikumi

Pielikumi
6.1. pielikums. — Darījumu pārbaudes rezultāti
6.2. pielikums. — Informācija par ES darbību dalībvalstīs un
Apvienotajā Karalistē
6.3. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude

6.42.
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Ievads
6.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 2. kategoriju “Dabas
resursi”. Šīs kategorijas galvenās darbības un izdevumi 2020. gadā ir apkopoti
6.1. izcēlumā.

6.1. izcēlums
DFS 2. kategorija “Dabas resursi”. Sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(mljrd. EUR)
Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds (ELGF) —
tiešie maksājumi
41,6 (68,7 %)

173,3
mljrd.
EUR

Dabas resursi
60,6
(35,0 %)

Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds (ELGF) — ar
tirgu saistītie izdevumi
2,6 (4,3 %)
Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku
attīstībai (ELFLA)
14,6 (24,1 %)
Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds (EJZF)
0,9 (1,4 %)
Citi
0,9 (1,5 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
0
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40
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(mljrd. EUR)
60

priekšfinansējuma maksājumi⁽*⁾: 0,6
Maksājumi

kopā: 60,6
starpposma/galīgie
…
starpposma/galīgie
maksājumi:
60,0

Revīzijas
datu kopa

kopā: 60,3
priekšfinansējuma dzēšana⁽*⁾: 0,3

(*)

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

Avots: Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie pārskati.

Īss apraksts

6.2. Lauksaimniecības un lauku attīstības politika veido 97 % izdevumu kategorijā

“Dabas resursi”, un to ievieš saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). KLP ir
trīs vispārīgi mērķi 1:

o

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

o

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

o

līdzsvarota teritoriālā attīstība.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par
kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (OV L 347,
20.12.2013., 549. lpp.), 110. panta 2. punkts.
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6.3. Kaut arī galīgo atbildību par KLP uzņemas Komisija, īpaši Lauksaimniecības un
lauku attīstības ģenerāldirektorāts (AGRI ĢD), tā dala KLP pārvaldību ar maksājumu
aģentūrām dalībvalstīs. Kopš 2015. gada neatkarīgas dalībvalstu sertifikācijas
struktūras ik gadu sniedz atzinumu par maksājumu aģentūru izdevumu 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;

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.
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Revīzijas tvērums un pieeja

6.6. Piemērojot revīzijas pieeju un metodes, kas izklāstītas 1.1. pielikumā, mēs
pārbaudījām:
a)

218 darījuma izlasi 2 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 19 dalībvalstīm 3 un Apvienotās Karalistes. Covid19 uzliesmojuma dēļ un lai gūtu papildu ieskatu kontroles sistēmā, attiecībā uz
tiešajiem maksājumiem mēs izveidojām izlasi no nejauši izvēlētu maksājumu
aģentūru pārbaudēm uz vietas. Tā kā no dalībvalstīm bija saņēmuši izlasi, kurā bija
iekļauti maksājumi saņēmējiem, uz ko attiecās izlases veida pārbaudes uz vietas,
mums bija jākoriģē kļūdu īpatsvars, lai ņemtu vērā maksājumu aģentūru
pārbaudītos pieprasījumus, par kuriem laikā, kad izveidojām izlasi, tās neveica vai
nebija veikušas maksājumu. Mūsu mērķis bija veikt darbu, kas vajadzīgs vispārējās
ticamības deklarācijas sagatavošanai, kā aprakstīts 1.1. pielikumā.

b)

AGRI ĢD un Vides ģenerāldirektorāta (ENV ĢD) gada darbības pārskatos iekļautās
informācijas pareizību un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā (AMPR);

c)

atlasītas sistēmas saistībā ar to, kā dalībvalstis īsteno “monitorējošas pārbaudes” 4.

2

Izlasē ietilpa 88 tiešie maksājumi, 16 tirgus pasākumi, 104 lauku attīstības programmu
maksājumi, viena Komisijas veikta iepriekšējās finanšu korekcijas atmaksa dalībvalstij
saskaņā ar KLP un deviņi maksājumi vides, klimata politikas un zivsaimniecības jomā.

3

Bulgārija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Ungārija,
Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija un Zviedrija.
Izlasē ietilpa arī četri tieši pārvaldīti darījumi.

4

Mūsu 2019. gada pārskata 6.16. un 6.17. punkts.
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Darījumu pareizība
6.7. Apskats par darījumu pārbaužu rezultātiem ir sniegts 6.1. pielikumā. No

revidētiem 218 darījumiem 180 darījumos (83 %) nebija kļūdu, savukārt 38 darījumos
kļūdas bija. Pamatojoties uz 25 skaitļos izteiktajām kļūdām 5, mūsu aplēstais kļūdu
līmenis kategorijā “Dabas resursi” ir 2,0 % 6.

6.8. Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums 2020. gadā ir parādīts 6.2. izcēlumā.
6.2. izcēlums
Kļūdu veidi kategorijā “Dabas resursi”
Neattiecināms
saņēmējs/darbība/projekts/izdevumi

54 %

Sniegta neprecīza informācija par platībām vai
dzīvniekiem
Administratīvās kļūdas

36 %
8%
2%

Svarīgu apliecinošo dokumentu trūkums
0%

20 %

40 %

Īpatsvars aplēstajā kļūdu īpatsvarā
kategorijai “Dabas resursi”
Avots: ERP.

6.9. Komisija (tiešajiem tēriņiem) un dalībvalstu iestādes bija piemērojušas

koriģējošus pasākumus, kas šajā kategorijā samazināja mūsu aplēsto kļūdu līmeni par
0,5 procentpunktiem.

5

Mēs konstatējām arī 13 gadījumus, kuros nebija ievēroti noteikumi, bet tiem nebija
finansiālas ietekmes.

6

Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse.
Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 1,0 % līdz 3,0 %
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža).
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Tiešie maksājumi: efektīva kontroles sistēma ierobežo kļūdu
risku

6.10. Mūsu veiktais darbs apstiprina secinājumu, ka tiešajos maksājumos kopumā

kļūdu līmenis nebija būtisks. Šie izdevumi veido 69 % izdevumu DFS kategorijā “Dabas
resursi”.

6.11. 2020. gadā 90 % no visiem tiešajiem maksājumiem veido četras shēmas:
a)

divas shēmas, ar kurām sniedz ienākumu atbalstu, pamatojoties uz lauksaimnieku
deklarēto lauksaimniecības zemes platību: pamata maksājuma shēma (PMS)
(17,1 miljards EUR) un vienotā platībmaksājuma shēma (VPMS) (4,4 miljardi EUR);

b)

maksājums par lauksaimniecības praksi, kam ir labvēlīga ietekme uz klimatu un
vidi (“zaļināšanas” maksājums) (11,9 miljardi EUR);

c)

brīvprātīgi saistītais atbalsts, kas saistīts ar konkrētu lauksaimniecības produktu
veidu (piemēram, liellopu un teļa gaļa, piens vai proteīnaugi) (4,1 miljards EUR).

6.12. Mēs pārbaudījām 88 tiešos maksājumus, aptverot visas galvenās shēmas.

Mēs konstatējām, ka 76 darījumos nebija kļūdu. 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. 1.18. punktu).

6.13. Skaitļos izteiktās 10 kļūdas šajās shēmās radās tādēļ, ka lauksaimnieki savos
atbalsta pieprasījumos deklarēja pārāk lielu atbalsttiesīgo lauksaimniecības zemes
platību vai dzīvnieku skaitu.

6.14. Divos tiešajos maksājumos konstatējām atbilstības problēmas, kurām nebija
finansiālas ietekmes.
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Integrētā administrācijas un kontroles sistēma ierobežo kļūdu līmeni
tiešajos maksājumos

6.15. Galvenais tiešo maksājumu pārvaldības instruments ir integrētā

administrācijas un kontroles sistēma (IAKS) 7, 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.

6.16. Mūsu konstatējumi apstiprina mūsu iepriekšējos apsvērumus8, ka IAKS, jo

īpaši ZGIS, iedibina efektīvu pārvaldības un kontroles sistēmu ar mērķi nodrošināt, ka
tiešajos atbalsta maksājumos kopumā kļūdu līmenis nav būtisks.

6.17. Saskaņā ar ES noteikumiem9 maksājumu aģentūrām vismaz 5 % pretendentu

ir jāveic pārbaudes uz vietas. No 1 % līdz 1,25 % pretendentu atlasa pēc nejaušības
principa. 2020. gadā mēs izveidojām tiešo maksājumu izlasi no maksājumu aģentūru
nejaušās izlases pārbaudēm uz vietas un pārbaudījām to darbu, lai noteiktu kļūdu
līmeni maksājumos. Tas sniedza papildu ieskatu maksājumu aģentūru darbā. Attiecībā
uz pārbaudītajiem darījumiem mēs konstatējām, ka maksājumu aģentūras bija
pienācīgi atjauninājušas ZGIS un, izņemot vienu gadījumu, konstatējušas un izlabojušas
pārdeklarācijas, kas palikušas pēc to administratīvajām pārbaudēm.

7

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

8

Sk. mūsu 2019. gada pārskata 6.15. punktu.

9

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz
noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro
attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un
savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.), 30., 31. un 33. pants.
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Monitorējoša pārbaude: ierobežots tvērums 2020. gadā

6.18. Kopš 2018. gada dalībvalstu maksājumu aģentūras var izmantot

monitorējošas pārbaudes. Īstenojot šo pieeju, tiek izmantoti automatizēti procesi, kuru
pamatā ir ES programmas Copernicus Sentinel satelīta dati, lai pārbaudītu atbilstību
zināmiem KLP noteikumiem. Līdz šim maksājumu aģentūras galvenokārt ir veikušas
monitorējošas pārbaudes, lai novērtētu platībatkarīgā atbalsta pieprasījumus tiešo
maksājumu shēmu ietvaros. Ja visus konkrētās maksājumu shēmas attiecināmības
kritērijus var novērtēt no gaisa, tas maksājumu aģentūrām dod iespēju pārraudzīt visu
atbalsta saņēmēju kopumu attālināti.

6.19. Nesenajā īpašajā ziņojumā par jaunu attēlveidošanas tehnoloģiju

izmantošanu KLP uzraudzībai mēs ieteicām Komisijai veicināt monitorējošas pārbaudes
kā galveno KLP kontroles sistēmu laikposmam pēc 2020. gada 10.

6.20. Strādājot pie 2020. gada ticamības deklarācijas, mēs pārbaudījām, kā divas

maksājumu aģentūras izmanto monitorējošas pārbaudes, galveno uzmanību pievēršot
brīvprātīgā saistītā atbalsta shēmai tomātu audzētājiem Maltā un pamata maksājumu
shēmai Beļģijā (Flandrijā). Mēs konstatējām, ka šīs maksājumu aģentūras izmantoja
monitorējošas pārbaudes, lai novērstu vairākus pārmaksājumus. Piemērs tam, kā
Maltas maksājumu aģentūra izmanto monitorējošas pārbaudes, ir parādīts
6.3. izcēlumā.

10

Sk. mūsu īpašā ziņojuma Nr. 04/2020 “Jauno attēlveidošanas tehnoloģiju izmantošana
kopējās lauksaimniecības politikas uzraudzībai: kopumā stabils progress, bet lēnāks
attiecībā uz klimata un vides uzraudzību” 82. punktu.
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6.3. izcēlums
Monitorējošas pārbaudes praksē
Maltas Lauksaimniecības un lauku maksājumu aģentūra izmantoja monitorējošās
pārbaudes, lai izvērtētu tomātu audzētāju brīvprātīgā saistītā atbalsta
pieprasījumus. Monitorējošā sistēma izmanto regulārus lauksaimniecības zemes
gabalu satelītnovērojumus augšanas sezonā, lai veidotu kultūraugu augšanas
marķieru virkni (zilā līkne diagrammā). Šos marķierus salīdzina ar paredzamo
tomātu augšanas tendenci (“veģetācijas indekss”, ko parāda zaļā līkne). Ja pastāv
nepietiekama korelācija starp marķieriem, kas iegūti no satelītnovērojumiem, un
paredzamo augšanas modeli, sistēma automātiski atzīmē šos zemes gabalus,
mudinot veikt sīkāku izpēti (piemēram, apmeklēt šo lauku). Atbilstošā ZGIS
ortofotogrāfija apstiprina, ka tiek audzēti tomāti.

Avots: Lauksaimniecības un lauku maksājumu aģentūra, Malta.

6.21. Monitorējošās pārbaudes sniedz regulārus novērojumus par lauksaimniecisko

darbību, un tās var izmantot, lai brīdinātu lauksaimniekus par maksājumu shēmas
noteikumu iespējamu neievērošanu jebkurā augšanas sezonas laikā. Tas dod
lauksaimniekiem vairāk iespēju koriģēt pieprasījumus, pirms tie tiek pabeigti.

6.22. Komisija ir apņēmusies sniegt atbalstu dalībvalstīm jaunas pieejas izstrādē

attiecībā uz monitorējošām pārbaudēm. 2020. gada beigās 5,7 % galvenās tiešā
atbalsta shēmas (pamatmaksājumi un vienotie platībmaksājumi) platības bija pakļautas
monitorējošām pārbaudēm 11.

11

AGRI ĢD gada darbības pārskats, 2. pielikums, 25. lpp.
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Lauku attīstība, tirgus pasākumi un citas izdevumu jomas
kategorijā “Dabas resursi”: sarežģītāki attiecināmības
nosacījumi palielina kļūdu risku

6.23. Mēs pārbaudījām 104 darījumus no lauku attīstības programmām,

16 darījumus saistībā ar tirgus pasākumiem, vienu dalībvalstij atmaksātu iepriekšējo
Komisijas finanšu korekciju saskaņā ar KLP 12 un 9 darījumus13 ārpus KLP esošās
izdevumu jomās. Salīdzinot ar tiešajiem maksājumiem, lielākā daļa izdevumu lauku
attīstībai, tirgus pasākumiem un citām DFS 2. kategorijas politikas jomām (tostarp
saņēmēju deklarēto izmaksu atlīdzināšanu) ir pakļauti sarežģītākiem attiecināmības
nosacījumiem, kas palielina kļūdu risku (sk. 1.18. punktu).

6.24. Pārskats par 2020. gada maksājumiem dalītā pārvaldībā un par darījumu
pārbaužu rezultātiem šajās augstāka riska jomās attiecībā uz katru dalībvalsti un
Apvienoto Karalisti ir sniegts 6.2. pielikumā.

Lauku attīstība

6.25. Komisija 2014.–2020. gadam ir apstiprinājusi 118 lauku attīstības

programmas dalībvalstīs14. Programmas aptver 20 pasākumus15 un
67 apakšpasākumus, kurus var iedalīt divās galvenajās izdevumu kategorijās:
a)

atbalsts investīciju projektiem, ar kuriem paredzēts atbalstīt sociālo un
ekonomisko attīstību lauku apvidos;

12

Pēc Vispārējās tiesas 2018. gada 29. novembra sprieduma Spānija/Komisija, T-459/16, un
Vispārējās tiesas 2019. gada 20. marta sprieduma Spānija/Komisija, T-237/17.

13

Mēs revidējām četrus darījumus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ietvaros, vienu
darījumu saistībā ar slēgšanas maksājumu Eiropas Zivsaimniecības fondam 2007.–
2013. gada periodā, divus darījumus atbilstoši zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem
un divus darījumus saistībā ar vides un klimata pasākumu programmu “LIFE”.

14

Tā kā tiesību akti par KLP pēc 2020. gada tika pieņemti novēloti, programmas tika
pagarinātas līdz 2022. gada beigām. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes izstāšanās līgumu
Apvienotās Karalistes lauku attīstības programmas tiks īstenotas līdz to slēgšanai
2023. gadā.

15

2020. gadā tika pievienots vēl viens pasākums, lai sniegtu ārkārtas pagaidu atbalstu,
reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(ES) 2020/872). Pirmais Komisijas maksājums, pamatojoties uz dalībvalstu deklarētajiem
izdevumiem jaunizveidotā pasākuma ietvaros, tika veikts 2021. gadā.
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b)

maksājumi lauksaimniekiem, pamatojoties uz vides un klimata kritērijiem, ko
piemēro lauksaimniecības platībai vai dzīvnieku skaitam saimniecībā.

6.26. Darījumu pārbaudēs mēs skatījām maksājumus 19 programmās

15 dalībvalstīs.

6.27. No 104 pārbaudītajiem lauku attīstības darījumiem 87 darījumos kļūdu

nebija. No 11 gadījumiem, kad mēs konstatējām un izteicām skaitļos kļūdas,
5 gadījumos to ietekme pārsniedza 20 %. Sešos maksājumos konstatējām atbilstības
problēmas, kurām nebija finansiālas ietekmes.

6.28. Pārbaudījām 54 maksājumus ieguldījumu projektiem tādās jomās kā lauku

saimniecību modernizācija, lauksaimniecības produktu pārstrādes iekārtu būvniecība,
atbalsts sabiedrības virzītai vietējai attīstībai, gados jaunu lauksaimnieku darbības
uzsākšana lauku apvidos vai atbalsts pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai
lauku apvidos.

6.29. Mēs konstatējām skaitļos izteiktas kļūdas septiņos maksājumos ieguldījumu
projektiem, galvenokārt tādēļ, ka saņēmēji deklarēja izdevumus vai darbības, kas
neatbilda viņu projekta attiecināmības nosacījumiem (sk. 6.4. izcēlumu). Divos
gadījumos kļūdu līmenis bija mazāks par 2 % un divos — no 2 % līdz 20 %. Mēs
konstatējām arī trīs darījumus, kuros kļūdu līmenis pārsniedza 20 %.

6.4. izcēlums
Piemērs. Neattiecināmi izdevumi lauku attīstības projektā
Mēs revidējām maksājumu lauku attīstības projektam Horvātijā, kas atbalstīja
melleņu audzēšanu, tostarp apūdeņošanas sistēmas uzstādīšanu.
Ieguldījums apūdeņošanā ir attiecināms ES finansējuma saņemšanai tikai tad, ja
tas atbilst ES tiesību aktos noteiktajām prasībām veicināt ilgtspējīgu ūdens
izmantošanu. Starp tām ir ūdens skaitītāju esamība vai uzstādīšana.
Saņēmējs bija iesniedzis dokumentus, norādot, ka ūdens skaitītājs ir iekļauts
projektā, un maksājumu aģentūra pieņēma ar apūdeņošanas sistēmu saistītos
izdevumus. Tomēr mēs konstatējām, ka skaitītājs nav uzstādīts, tādēļ
apūdeņošanas komponents nav attiecināms ES finansējuma saņemšanai.
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6.30. Mēs pārbaudījām 50 maksājumus, pamatojoties uz lauksaimnieku deklarēto

platību vai dzīvnieku skaitu, saistībā ar prasībām ievērot vides un klimata, kā arī
dzīvnieku labturības kritērijus. To vidū bija kompensācijas maksājumi lauksaimniekiem
platībās ar dabas radītiem ierobežojumiem, kā arī maksājumi par konkrētu agrovides
un klimata saistību pildīšanu vai bioloģisko lauksaimniecību.

6.31. Maksājumu aģentūras izmanto IAKS, lai saskaņā ar šiem pasākumiem

iesniegtajos lauksaimnieku atbalsta pieprasījumos pārbaudītu platībatkarīgo elementu,
ierobežojot kļūdu risku saistībā ar atbalsttiesīgo platību. Mēs konstatējām divus
gadījumus, kuros bija deklarētas nenozīmīgi (mazāk nekā 2 %) pārāk lielas
atbalsttiesīgās platības. Tomēr mēs konstatējām divus darījumus, kuros kļūdas
pārsniedza 20 %: vienā gadījumā lauksaimnieks nebija ievērojis minimālo ganāmpulka
blīvumu dzīvniekiem, un otrā gadījumā maksājumu aģentūra bija nepareizi aprēķinājusi
sodu par pārāk lielu skaitļu deklarēšanu.

Tirgus pasākumi

6.32. Lauksaimniecības tirgus pasākumi tiek iedalīti vairākās dažādās shēmās, kam

piemēro dažādus attiecināmības nosacījumus. Mēs pārbaudījām 16 darījumus un
konstatējām 3 gadījumus, kad maksājumu aģentūras bija atlīdzinājušas neattiecināmas
izmaksas. Divos no šiem gadījumiem kļūda pārsniedza 20 %. Vienā gadījumā
konstatējām neatbilstības problēmu, kurai nebija finansiālas ietekmes.

Zivsaimniecības, vides un klimata politika

6.33. Arī zivsaimniecības, vides un klimata politikas projektu atlases kritēriji un

attiecināmības prasības ir dažādas. No deviņiem pārbaudītajiem darījumiem mēs
konstatējām vienu skaitļos izteiktu kļūdu, kuras iemesls bija neattiecināmu izdevumu
deklarēšana un atlīdzināšana. Četros gadījumos konstatējām atbilstības problēmas,
kurām nebija finansiālas ietekmes.
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Gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi
AGRI ĢD ziņojumi par KLP izdevumu pareizību

6.34. Katras maksājumu aģentūras direktors iesniedz AGRI ĢD gada pārvaldības

deklarāciju par savas aģentūras kontroles sistēmu efektivitāti, kā arī par to maksājumu
likumību un pareizību. Dalībvalstis ziņo par savām administratīvajām un uz vietas
veiktajām pārbaudēm (“kontroles statistika”).

6.35. 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.

6.36. Lai aprēķinātu skaitliskos datus par risku maksājumu laikā attiecībā uz

tiešajiem maksājumiem, lauku attīstību un tirgus pasākumiem, AGRI ĢD izmanto kļūdu
īpatsvaru, kas iekļauts kontroles statistikā, izdarot korekcijas saskaņā ar rezultātiem,
kas iegūti sertifikācijas struktūru revīzijās un paša ģenerāldirektorāta veiktajās
maksājumu aģentūru sistēmu un izdevumu pārbaudes. Korekcijas, kas izrietēja no
AGRI ĢD darba, parasti ietvēra vienotas likmes summas, piemērojot kritēriju kopumu,
lai veiktu finanšu korekcijas nolūkā standartizēt to problēmu risināšanu, kuras
konstatētas dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmās. No riska maksājuma laikā
AGRI ĢD atņem savas aplēstās nākotnes finanšu korekcijas un atgūstamos līdzekļus un
tādējādi aplēš galīgo riskam pakļauto summu.

6.37. Maksājumu aģentūru paziņotā kontroles statistika liecina, ka kļūdu līmenis ir

0,9 % no kopējiem KLP izdevumiem. Ņemot vērā sertifikācijas struktūru darbu,
AGRI ĢD aprēķināja, ka risks maksājuma laikā ir aptuveni 1,9 % no kopējiem
KLP izdevumiem 2020. gadā.

178

Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojums

6.38. Kategorijā “Dabas resursi” Komisijas aplēstais risks maksājuma laikā, kā
minēts tās gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, ir 1,9 %.

KLP krāpšanas apkarošanas politika un procedūras

6.39. Maksājumu aģentūrām ir jāievieš krāpšanas novēršanas un atklāšanas

sistēmas, un Komisijai ir jāgūst pamatota pārliecība par šo sistēmu darbību. Savā
2019. gada pārskatā mēs konstatējām dažas nepilnības KLP krāpšanas apkarošanas
politikā un procedūrās un sniedzām ieteikumu šo problēmu risināšanai 16. 2021. gadā
veicām lietderības revīziju par Komisijas un dalībvalstu KLP krāpšanas apkarošanas
pasākumiem. Mēs plānojam līdz šā gada beigām publicēt īpašo ziņojumu par šo
jautājumu, kurā būtu apskatīta arī saistītā “zemes sagrābšanas” problēma.

16

Mūsu 2019. gada pārskata 6.34.–6.41. punkts un 6.44. punkts.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

6.40. Kopumā mūsu iegūtie un šajā nodaļā izklāstītie revīzijas pierādījumi liecina,

ka kļūdu līmenis kategorijas “Dabas resursi” izdevumos bija tuvu būtiskam. Saskaņā ar
mūsu veiktajām darījumu pārbaudēm šajā DFS kategorijā kopējais aplēstais kļūdu
līmenis ir 2,0 % (sk. 6.1. pielikumu).

6.41. Mūsu rezultāti liecina, ka kļūdu līmenis tiešajos maksājumos, kuru īpatsvars

bija 69 % no DFS kategorijas maksājumiem, nebija būtisks, turpretī tas bija, kopumā
ņemot, būtisks izdevumu jomās, kurās mēs identificējām lielāku risku (lauku attīstība,
tirgus pasākumi, zivsaimniecība, vide un klimata politika), un tās veido aptuveni 31 %
no šīs kategorijas maksājumiem.

Ieteikumi

6.42. Konstatējumi par to, kā ir ieviests mūsu 2017. gada pārskatā sniegtais

4. ieteikums, kurš bija jāīsteno līdz 2020. gadam, ir aprakstīti 6.3. pielikumā 17. Komisija
šo ieteikumu bija ieviesusi pilnībā.

17

2017. gadā mēs formulējām vēl trīs ieteikumus, kuru ieviešanu pārbaudījām mūsu
2019. gada pārskata 6.3. pielikumā.
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Pielikumi
6.1. pielikums. — Darījumu pārbaudes rezultāti
2020

2019

218

251

2,0 %

1,9 %

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME
Aplēstais kļūdu līmenis
Augšējā kļūdu robeža
Apakšējā kļūdu robeža

3,0 %
1,0 %
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6.2. pielikums. — Informācija par ES darbību dalībvalstīs un
Apvienotajā Karalistē
Maksājumi un darījumu pārbaužu rezultāti 2020. gadā katrai dalībvalstij un Apvienotajai Karalistei lauku
attīstības, tirgus pasākumu un zivsaimniecības jomā saskaņā ar dalīto pārvaldību
(miljoni EUR)

Maksājumi kopā

Revidētie darījumi

Lauku attīstība

Francija
Itālija
Spānija
Vācija
Polija
Rumānija
Apvienotā Karaliste
Portugāle
Grieķija
Ungārija
Austrija
Čehija
Īrija
Horvātija
Zviedrija
Bulgārija
Somija
Slovākija
Lietuva
Nīderlande
Latvija
Beļģija
Slovēnija
Dānija
Igaunija
Kipra
Malta
Luksemburga

Skaitļos izteiktās kļūdas

Tirgus pasākumi
Zvejniecība

Dalībvalstis
2 555
2 294
1 960
1 502
1 342
1 243
837
744
628
613
596
425
417
412
348
332
325
205
200
170
167
159
135
133
116
33
21
15

1 934
1 526
1 222
1 356
1 206
1 151
767
580
528
565
573
404
334
359
326
303
305
194
190
129
150
89
126
96
101
22
18
14

551
678
600
117
38
66
41
108
59
40
22
17
59
13
12
18
6
11
3
23
3
61
7
12
1
6
–
1

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

70
90
138
29
98
26
29
56
41
8
1
4
24
40
10
11
14
–
7
18
14
9
2
25
14
5
3
–

13
12
12
6
13
12
10
10
–
4
8
–
4
4
8
–
4
–
–
2
–
–
4
–
–
–
–
–

1
3
2
–
1
1
–
1
–
–
2
–
1
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dalībvalstis
ar revidētajiem darījumiem
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6.3. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
ERP analīze par panākto virzību
Gads

2017

Avots: ERP.

ERP ieteikums

Mēs iesakām Komisijai
4. ieteikums
Uzraudzīt, kā maksājumu aģentūras palīdz lauksaimniekiem, kuri vēl
neizmanto ĢAP, un izplatīt labāko praksi, lai jaunās sistēmas
priekšrocības būtu izmantotas pēc iespējas pilnīgāk un lai jaunā sistēma
tiktu pilnībā ieviesta tiesību aktos noteiktajos termiņos.

Pilnībā
ieviests

X

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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7. nodaļa
Drošība un pilsonība
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Saturs
Punkts

Ievads

7.1.–7.8.

Īss apraksts

7.2.–7.7.

Revīzijas tvērums un pieeja

Darījumu pareizība

7.8.
7.9.–7.10.

Iekšējās kontroles sistēmu elementu pārbaude

7.11.–7.13.

Revīzijas iestāžu darba pārbaude saistībā ar to gada
kontroles ziņojumiem un izdevumu revīziju

7.11.–7.13.

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi

7.14.–7.15.

Secinājums un ieteikumi

7.16.–7.17.

Secinājums

7.16.

Ieteikumi

7.17.

7.1. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude
saistībā ar kategoriju “Drošība un pilsonība”
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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
2020. gadā ir sniegts 7.1. izcēlumā.

7.1. izcēlums
DFS 3. kategorijas “Drošība un pilsonība” sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(mljrd. EUR)
Ārkārtas atbalsta
instruments Savienībā
2,6 (40,5 %)

173,3

mljrd. EUR

Migrācija un drošība
1,6 (25,3 %)
Decentralizētās
aģentūras
1,2 (18,5 %)

Drošība un
pilsonība
6,3
(3,7 %)

Pārtika un barība
0,2 (3,7 %)
Radošā Eiropa
0,2 (3,8 %)
Citas jomas⁽*⁾
0,5 (8,2 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
(mljrd. EUR)
0

Maksājumi

1

2

3

4

5

priekšfinansējuma maksājumi ⁽**⁾: 5,6

6

7

kopā: 6,3

starpposma/galīgie maksājumi: 0,7

priekšfinansējuma dzēšana ⁽***⁾: 1,4

Revīzijas
datu kopa

kopā: 3,1

Gada lēmumi par valsts AMIF/IDF
pārskatu pieņemšanu: 1,0
Ietverti izdevumi par patērētāju tiesību aizsardzību, tiesiskumu un tiesībām, vienlīdzību un
pilsonību.
(**)
Priekšfinansējumā ietverti tie dalīti pārvaldītie maksājumi par 2014.–2020. gada plānošanas
periodu, kuri nebija iekļauti apliecinājumu paketēm pakārtotajos pārskatos, ko Komisija pieņēma
2020. gadā.
(***)
Priekšfinansējuma dzēšanai piemēro pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk
sk. 1.1. pielikuma 11. punktu).
(*)

Avots: Eiropas Savienības 2020. 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.
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7.3. Kā parādīts 7.1. izcēlumā, nozīmīgākā izdevumu joma ir saistīta ar Ārkārtas

atbalsta instrumentu (ESI). Tas tika izveidots 2020. gada aprīlī 1, lai palīdzētu
ES dalībvalstīm pārvarēt Covid-19 pandēmiju, finansējot cita starpā pacientu,
medicīniskā personāla un svarīgākā medicīniskā aprīkojuma pārrobežu pārvietošanu un
transportēšanu; vakcīnu un ārstēšanas metožu izpēti un ražošanu; un testēšanas
materiālu izstrādi, pirkšanu un izplatīšanu.

7.4. Arī migrācija un drošība veido ievērojamu daļu no budžeta pozīcijas. Šajā jomā

izdevumi nāk no diviem fondiem – Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF)
un Iekšējās drošības fonda (IDF). Lielāko daļu AMIF un IDF finansējuma dalīti pārvalda
dalībvalstis (vai asociētās valstis) un Komisijas Migrācijas un iekšlietu
ģenerāldirektorāts (HOME ĢD). AMIF 2 mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas
plūsmas un izveidot kopēju ES pieeju patvērumam un imigrācijai. IDF vispārīgais mērķis
ir veicināt drošību Eiropas Savienībā, vienlaikus atvieglojot likumīgu ceļošanu un
sekmējot pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu. Tas darbojas, izmantojot divus
instrumentus3: IDF robežu un vīzu instrumentu un IDF policijas instrumentu.

7.5. Saskaņā ar dalīto pārvaldību dalībvalstis īsteno AMIF un IDF daudzgadu valsts

programmas, kuras apstiprinājusi Komisija. Septiņu gadu plānošanas perioda sešos
gados dalībvalstis atkal ir uzlabojušas savu valsts programmu ieviešanu. Neraugoties uz
to, joprojām nav izmaksātas nozīmīgas summas, un, tuvoties programmu slēgšanai,
spiediens uz valsts iestādēm var pieaugt vēl vairāk. Tie izdevumi, kurus kopš
plānošanas perioda sākuma dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai atmaksāšanai, ir
apkopoti 7.2. izcēlumā.

1

Sk. Padomes Regulu (ES) 2020/521 (2020. gada 14. aprīlis), ar ko aktivizē ārkārtas atbalstu
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/369 un groza tās noteikumus, ņemot vērā Covid19 uzliesmojumu.

2

Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko
izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu.

3

Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 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 (2014. gada
16. aprīlis), 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
AMIF un IDF valsts programmu izdevumu temps ir palielinājies, tomēr liela daļa
budžeta joprojām palikusi.
Pieejamais budžets
Kopējie izdevumi

(miljoni EUR)

AMIF

IDF







4 000

1 904

3 000
2 037
1 957

2 000

1 399
1 263

1 510

1 000

733
529

0 102

475

2014-2015

63

460

2 140

952

248

2014-2016

1 540
1 055
548

2014-2017

896

2014-2018

1 296

2014-2019 (*)

AMIF/IDF izdevumi, kas radušies dalībvalstu līmenī, tiek deklarēti Komisijai, kura tos apstiprina
nākamajā gadā pēc to rašanās. Tādējādi Komisijas 2020. gada pārskatos ir ietverti dalībvalstu
izdevumi no 2019. gada.
(*)

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem (valsts programmas un noskaidrošanas
lēmumi līdz 2020. gada beigām).

7.6. Attiecībā uz AMIF un IDF Savienības mēroga darbībām (starptautiskas darbības

vai tādas, kas īpaši svarīgas visai ES), kuras HOME ĢD pārvalda tieši, Covid19 pandēmijas ierobežojumi kavēja projektu darbības. Tā rezultātā un ņemot vērā to,
ka 2019. gadā tika izmaksāts liels skaits avansu, 2020. gadā bija ievērojami mazāk
maksājumu nekā iepriekšējos gados.
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7.7. Citi nozīmīgi izdevumu virzieni ir šādi:
o

finansējums Eiropas Prokuratūrai un 12 decentralizētām aģentūrām 4, kuras
nodarbojas ar ES galveno prioritāšu īstenošanu tādās jomās kā migrācija un
drošība, tiesu iestāžu sadarbība un veselība;

o

Pārtikas un barības programma, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku, dzīvnieku un
augu veselību visos pārtikas aprites posmos;

o

“Radošā Eiropa”, ES pamatprogramma, ar kuru atbalsta kultūru un audiovizuālo
nozari; un

o

vairākas programmas, kuru kopējais mērķis ir stiprināt drošību un pilsonību
Eiropas Savienībā, pievēršot uzmanību tiesiskumam, patērētāju tiesībām, civilajai
aizsardzībai, un tiesībām, vienlīdzībai un pilsonībai.

Revīzijas tvērums un pieeja

7.8. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz
šo DFS kategoriju 2020. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto:
a)

27 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 īpatsvaru nevarējām aplēst. Izlasē iekļāvām
14 darījumus, kuri pārvaldīti dalīti kopā ar dalībvalstīm 5 (divus darījumus no katras
dalībvalsts), astoņus darījumus, kurus Komisija pārvaldījusi tieši, divus darījumus,
kurus tā pārvaldījusi netieši, kā arī trīs darījumus, kuri saistīti ar aģentūrām
izmaksāto avansu dzēšanu;

4

Veselība: ECDC, EFSA, EMA. Iekšlietas: EASO, Frontex, EMCDDA, Eiropols, CEPOL, eu-LISA.
Tieslietas: EIGE, Eurojust, FRA. Īpašie gada ziņojumi, kuros ietverts mūsu atzinums par
katras minētās aģentūras darbību likumību un pareizību, atrodami ERP tīmekļa vietnē.

5

Vācijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē.
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b)

c)

atlasītas sistēmas saistībā ar
i)

četru revīzijas iestāžu 6 gada kontroles ziņojumiem, kas iesniegti līdz ar
AMIF un IDF 2019. gada pārskatiem, nosakot, vai šajos pārskatos tikuši
ievēroti tiesību akti 7;

ii)

to pašu revīzijas iestāžu darbu, nosakot, vai to izdevumu revīzijas un to
procedūras ticamu revīzijas atzinumu sniegšanai bija pienācīgas;

pareizības informāciju, kas sniegta HOME ĢD un Komunikācijas tīklu, satura un
tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (CONNECT ĢD) gada darbības pārskatos un
iekļauta Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā (AMPR).

6

Spānijā, Luksemburgā, Austrijā un Somijā.

7

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1291 (2018. gada 16. maijs), 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.

191

Darījumu pareizība
7.9. No mūsu pārbaudītajiem 27 darījumiem astoņos (30 %) darījumos bija kļūdas.
Mēs atradām četras skaitļos izsakāmas kļūdas ar finansiālu ietekmi uz summām, kas
iekasētas no ES budžeta. Piemērs ir sniegts 7.3. izcēlumā.

7.3. izcēlums
Deklarētas pārmērīgas medicīnisko iekārtu transportēšanas izmaksas
Vienu no mūsu revidētajām ESI darbībām bija īstenojis Apvienotās Karalistes
ministrijas departaments8. Tās ietvaros laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūlijam
no Āzijas (piemēram, Ķīnas, Singapūras) uz Apvienoto Karalisti tika transportēti
medicīniskiem nolūkiem paredzēti individuālās aizsardzības līdzekļi, lai risinātu
Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma izraisīto ārkārtas situāciju. Šim nolūkam
Apvienotās Karalistes iestādes, izmantojot ārkārtas iepirkuma procedūras (sarunu
procedūras bez iepriekšējas publicēšanas), iepirka trīs kravu aviopārvadātāju
pakalpojumus.
Mēs revidējām vienu no šiem līgumiem, saskaņā ar kuru kravas ietilpība tika
palielināta salīdzinājumā ar spēkā esošajā līgumā noteikto, bet Apvienotās
Karalistes iestādes neiesniedza galvenos iepirkuma dokumentus. Tādēļ nevarējām
pārbaudīt, vai Apvienotās Karalistes iestādes šajā gadījumā faktiski ir īstenojušas
iepirkuma procedūru. Tā kā nav pierādījumu par pretējo, uzskatām, ka līgums tika
noslēgts tieši ar pārvadātāju. Tāpēc šajā līgumā ietvertās transporta izmaksas
nebija attiecināmas ES finansējuma saņemšanai.
Turklāt Apvienotās Karalistes iestādes piemēroja nepareizu valūtas kursu,
konvertējot viena pārvadātāja transporta izmaksas no dolāriem uz EUR. Tā
rezultātā šim pārvadātājam tika noteiktas par 20 % augstākas projekta izmaksas.
Apvienotās Karalistes iestādes pieprasīja arī atlīdzināt izmaksas par lidmašīnas
reisu, kurš patiesībā bija atcelts, tādēļ nebija attiecināms finansējuma saņemšanai.

8

Saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līgumu ar dažiem izņēmumiem ES tiesību
akti pārejas periodā bija “piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā”. Tādējādi
Apvienotajai Karalistei bija tiesības saņemt ES finansējumu līdz 2020. gada beigām.
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Kopumā deklarētās kopējās projekta izmaksas, kuras tika iesniegtas ECHO DĢ, bija
pārvērtētas par 30 %. Apvienotās Karalistes iestādes līdz ar izmaksu deklarāciju
iesniedza arī revīzijas apliecinājumu, tomēr mūsu konstatētās kļūdas neatkarīgais
ārējais revidents nebija atklājis. Turklāt ECHO ĢD veiktajās pārbaudēs pirms
maksājuma veikšanas apstiprinātajā izmaksu deklarācijā netika atklātas visas
kļūdas.

7.10. Mēs konstatējām arī četrus gadījumus, kad nebija ievēroti tiesību akti un

finanšu noteikumi, taču tiem nebija finansiālas ietekmes uz ES budžetu. Tie bija saistīti
ar projektu atlasi un iepirkuma noteikumu piemērošanu, nepilnīgas dokumentācijas
iesniegšanu izmaksu deklarāciju pamatošanai un nepareizu IT sistēmas darbību
(sistēmiska kļūda). Šo noteikumu neievērošana var apdraudēt ES izdevumu pareizu
finanšu pārvaldību un, iespējams, ietekmēt deklarēto izmaksu attiecināmību.
7.4. izcēlumā ir sniegts šādas kļūdas piemērs.

7.4. izcēlums
Nepavadītiem nepilngadīgajiem sniegto pakalpojumu dokumentācija
ne vienmēr ir apmierinoša
Kāda nevalstiska organizācija (NVO) īstenoja AMIF finansētu projektu, kuru mēs
revidējām Grieķijā. Tā ietvaros nepavadītiem nepilngadīgajiem patvēruma vietās
četrās Grieķijas pilsētās tika nodrošināta izmitināšana un citi pakalpojumi
(ēdināšana, personīgās higiēnas preces, pasākumi brīvajā laikā, konsultācijas u. c.)
NVO saņēma finansējumu, pamatojoties uz standarta ikdienas vienības izmaksām
par katru izmitināto nepavadīto nepilngadīgo.
Patvēruma vietu iekšējos noteikumos nebija skaidru norāžu par to, kā
NVO jāpierāda, ka ir sniegti noteikti pakalpojumi, uz kuriem attiecas standarta
ikdienas vienības izmaksas (piemēram, uzraudzība, pasākumu organizēšana,
uzkopšana, ēdināšana), turklāt sniegti pietiekami kvalitatīvi. Tādējādi NVO nespēja
pierādīt, ka tā faktiski ir sniegusi šos pakalpojumus atbilstošā līmenī. Vēl jāmin, ka
jaunieši patvēruma vietās bez pienācīga pamatojuma (piemēram, mācības vai
veselības problēmas) uzturējās arī pēc pilngadības sasniegšanas.
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Iekšējās kontroles sistēmu elementu
pārbaude
Revīzijas iestāžu darba pārbaude saistībā ar to gada kontroles
ziņojumiem un izdevumu revīziju

7.11. Mēs revidējām to četru revīzijas iestāžu darbu, kuras atbild par savas

attiecīgās dalībvalsts AMIF/IDF gada pārskatu revīziju 9 un sniedz Komisijai gada
kontroles ziņojumu. Mūsu uzdevums bija novērtēt, vai 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 aprēķinājušas 10 kļūdu īpatsvaru un

e)

ieviesušas pienācīgas procedūras ticamu revīzijas atzinumu un ziņojumu
sniegšanai 11.

7.12. Visas mūsu revidētās revīzijas iestādes bija izstrādājušas un ieviesušas

pietiekami kvalitatīvas izvērstas procedūras ziņošanai par savu darbu gada kontroles
ziņojumā. Mēs konstatējām atsevišķus trūkumus, kuru ietekme uz pārskatiem nebija
tik būtiska, lai samazinātu revīzijas iestāžu secinājumu pareizību. Dažus šos trūkumus
Komisija jau bija konstatējusi savā gada kontroles ziņojuma novērtējumā par
2019. finanšu gadu. Mūsu konstatējumi ir izklāstīti 7.5. izcēlumā.

9

Luksemburga un Austrija saistībā ar AMIF; Spānija un Somija saistībā ar IDF.

10

Kā prasīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1291.

11

Saskaņā ar pārvaldības un kontroles sistēmu 14. pamatprasību – sk. pielikumu Komisijas
Īstenošanas regulai (ES) 2017/646 (2017. gada 5. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā
piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz ikgadējās
grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas īstenošanu.
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7.5. izcēlums
Trūkumi gada kontroles ziņojumos
Trūkumi
Problēmas izlases veidošanā: izlases
vienība nav skaidri definēta, pārāk maz
vienību revīzijas izlasē.
Atbildīgā iestāde iesniedza pārskatu
projektu revīzijas iestādei, pirms bija
pabeigusi pati savas pārbaudes uz
vietas un pirms iekļāva tehniskās
palīdzības maksājumus. Tas rada risku,
ka revīzijas iestāde varētu veikt savas
revīzijas, pamatojoties uz nepareiziem
pārskatiem.

Revīzijas
iestādes
dalībvalsts
Luksemburga

Spānija
Revīzijas iestādes
darbs sniedz
ierobežotu
pārliecību

Gada kontroles ziņojumā tikai daļēji
izskaidrotas atšķirības starp pārskatu
projektu un galīgajiem pārskatiem.
Gada kontroles ziņojuma pamattekstā
neprecīzi aprēķināts un norādīts kļūdu
īpatsvars.

Austrija

Nepareizi ziņots par revīzijas izlases
vērtību un aptvērumu.

Austrija

Gada kontroles ziņojumā nebija
pienācīgi ziņots par izdevumu un
sistēmu revīziju rezultātiem vai
vispārējo ticamības līmeni.
Nav ziņots, ka dažus revīzijas darbus
veica kā ārpakalpojumu.

Potenciālā
ietekme

Luksemburga

Paziņotie dati nav
ticami
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7.13. Mēs atlasījām 23 revīzijas lietas no tām pašām četrām revīzijas iestādēm.

Neveicām atkārtotu pilnu revīziju, taču izmantojām lietas, lai pārliecinātos, ka revīzijas
procedūras bijušas pienācīgas un aptvērušas visus attiecināmības kritērijus, kas
formulēti AMIF/IDF regulās 12. Kopumā konstatējām, ka revīzijas iestādēm bija izvērstas
revīzijas programmas un kontrolsaraksti savu secinājumu pamatošanai. Tomēr mēs
atklājām trūkumus, kuri izklāstīti 7.6. izcēlumā.

7.6. izcēlums
Trūkumi revīzijas iestāžu darbā
Trūkumi

12

Revīzijas
iestādes
dalībvalsts

Projektu atlases process nav
pienācīgi pārbaudīts.

Luksemburga

Neatbilstoša izdevumu
attiecināmības pārbaude.

Luksemburga

Nepietiekama revīzijas taka vai
nepilnīga revīzijas darba
dokumentācija.

Spānija,
Luksemburga,
Austrija,
Somija

Ja neattiecināmās izmaksas tika
konstatētas, par tām ne vienmēr
tika ziņots.

Luksemburga

Daži iepirkuma jautājumi tikuši
nepareizi klasificēti.

Somija

Neatbilstoša ārpakalpojumu
revīzijas darba pārbaude.

Luksemburga

Potenciālā ietekme

Nebija atklāti
neattiecināmi izdevumi
Revīzijas secinājumi
nebija ticami
Revīzijas iestādes darbs
sniedz ierobežotu
pārliecību

Sk. 12. pamatprasību Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/646 pielikumā.
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Gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi
7.14. Mēs pārbaudījām HOME ĢD un CONNECT ĢD13 gada darbības pārskatus, bet

neatradām informāciju, kas būtu pretrunā mūsu konstatējumiem. Tomēr mūsu
ierobežotā 2020. gada izlase (27 darījumi) nav pietiekama, lai salīdzinātu mūsu revīzijas
rezultātus ar informāciju, kuru par izdevumu pareizību paziņoja abi ģenerāldirektorāti.

7.15. Mēs pārbaudījām HOME ĢD un CONNECT ĢD sagatavotās aplēses par riskiem
maksājumu veikšanas un slēgšanas laikā. Mēs konstatējām, ka tās ir aprēķinātas
saskaņā ar iekšējo metodoloģiju un pareizi atspoguļotas AMPR.

13

Attiecībā uz CONNECT ĢD mēs pārbaudījām tikai informāciju, kas sniegta par izdevumiem
programmas “Radošā Eiropa” ietvaros.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

7.16. Darījumu izlasi veidojām, lai spētu formulēt viedokli par 2020. gada budžeta
izdevumiem kopumā, nevis lai reprezentētu DFS 3. kategorijas “Drošība un pilsonība”
izdevumus. Mēs nerevidējām pietiekami daudz darījumu, lai aplēstu kļūdu līmeni šajā
DFS kategorijā (sk. 7.8. punktu). Tomēr mūsu veiktā darījumu un sistēmu pārbaude
atklāja divas jomas, kurās iespējami uzlabojumi (sk. 7.9. un 7.10. punktu).

Ieteikumi

7.17. Mūsu konstatējumi par to, kā ir izpildīti Palātas 2017. gada pārskatā sniegtie

divi ieteikumi, ir aprakstīti 7.1. pielikumā. Komisija abus ieteikumus ir ieviesusi pilnībā.
Pārbaudījām arī mūsu 2018. gada pārskatā iekļauto ieteikumu, kura ieviešana bija
paredzēta 2020. gadā, un tas bija pilnībā ieviests. Pamatojoties uz šo pārbaudi un
saviem konstatējumiem un secinājumiem par 2020. gadu, mēs Komisijai esam
sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus.

7.1. ieteikums. ESI projektu izmaksu attiecināmība
Rūpīgi pārbaudīt ESI darbību atbalsta saņēmēju iesniegto izmaksu attiecināmību, jo
īpaši iepirkuma procedūru pareizību.
Termiņš: līdz 2021. gada beigām.

7.2. ieteikums. Dokumentācija, ja finansējuma pamatā ir
standarta vienības izmaksas
Sniegt norādījumus dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par HOME ĢD līdzekļu
izlietošanu gan 2014.–2020. gada, gan 2021.–2027. gada DFS saistībā ar pakalpojumu
pilnīguma un kvalitātes dokumentēšanu gadījumos, kad finansējums balstās uz
standarta vienības izmaksām.
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.
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7.1. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude saistībā ar kategoriju “Drošība un pilsonība”
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā
daļā aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Komisijai

2017

1. ieteikums. Jāsniedz norādījumi dalībvalstīm par ES līdzekļu
izlietošanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu. Konkrēti,
AMIF un IDF īstenošanas pamatnostādnēs jāprecizē, ka gadījumos,
kad publiskas struktūras īsteno ES darbības, ES līdzfinansējums
nedrīkst pārsniegt kopējos attiecināmos izdevumus, neieskaitot PVN.
2. ieteikums. Jāpieprasa, lai dalībvalstis savu AMIF un IDF valsts
programmu gada pārskatos norāda paziņoto summu sadalījumu
(atgūtās summas, priekšfinansējums un faktiski radušies izdevumi),
un, sākot no 2018. gada darbības pārskata un turpmāk, norāda
faktiskos izdevumus katram fondam.

X 14

X 15

14

2019. gada augustā un 2020. gada jūlijā Komisija nosūtīja dalībvalstīm paziņojumus, atgādinot par PVN attiecināmības noteikumiem.

15

Ņemot vērā mūsu prasības, Komisija mainīja AMIF/IDF gada pārskatu veidni.

Nepietiekami
pierādījumi
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā
daļā aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Mēs iesakām Komisijai nodrošināt, lai, veicot maksājumu
pieprasījumu administratīvās pārbaudes, tā sistemātiski izmantotu
dokumentus, ko tā ir pieprasījusi sniegt dotāciju saņēmējiem, lai
pilnībā pārbaudītu to iepirkuma procedūru likumību un pareizību,
kuras šie saņēmēji ir organizējuši.
2018

Komisijai arī jādod norādījumi dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas
par AMIF un IDF valsts programmām, lai tās pienācīgi pārbaudītu to
iepirkuma procedūru likumību un pareizību, kuras rīkojuši līdzekļu
saņēmēji, kad tās veic maksājumu pieprasījumu administratīvās
pārbaudes.

X 16

Ieviešanas termiņš: 2020. gada gaitā.
Avots: ERP

16

Komisija atjaunināja savu kontroles stratēģiju un palielināja dalībvalstu iestāžu informētību par iepirkuma jautājumiem.

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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8. nodaļa
Globālā Eiropa
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Saturs
Punkts

Ievads

8.1.–8.5.

Īss apraksts

8.2.–8.4.

Revīzijas tvērums un pieeja

Darījumu pareizība

8.5.
8.6.–8.14.

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi

8.15.–8.29.

FPI gada darbības pārskats

8.15.–8.18.

NEAR ĢD 2020. gada RER izpēte

8.19.–8.28.

INTPA ĢD gada darbības pārskats un RER izpēte

Secinājums un ieteikumi
Secinājums
Ieteikumi

Pielikumi
8.1. pielikums. NEAR ĢD un INTPA ĢD maksājumi sadalījumā
pa delegācijām
8.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude

8.29.
8.30.–8.32.
8.30.
8.31.–8.32.
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Ievads
8.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 4. kategoriju “Globālā

Eiropa”. Šīs kategorijas galvenās darbības un izdevumi 2020. gadā ir apkopoti
8.1. izcēlumā.

8.1. izcēlums
DFS 4. kategorijas “Globālā Eiropa” sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(mljrd. EUR)
Attīstības sadarbības
instruments (ASI)
3,0 (26,7 %)

173,3

miljardi EUR

Eiropas kaimiņattiecību
instruments (EKI)
2,7 (23,2 %)
Pirmspievienošanās palīdzības
instruments (IPA)
1,9 (16,9 %)

Globālā Eiropa
11,4
(6,6 %)

Humānā palīdzība
1,9 (16,8 %)
Citas darbības un programmas
1,9 (16,4 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
0

Maksājumi

2

4

6

8

10

(mljrd. EUR)
12

priekšfinansējuma maksājumi ⁽*⁾: 7,8

starpposma/galīgie maksājumi: 3,6

kopā: 11,4

priekšfinansējuma dzēšana: 5,2

Revīzijas datu
kopa

kopā: 9,2
trasta fondu izmaksas: 0,4

(*)

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

Avots: Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie pārskati.

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.
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8.3. Galvenie ģenerāldirektorāti un dienesti ārējo darbību budžeta izpildē ir

Starptautisko partnerību ģenerāldirektorāts (INTPA ĢD) 1, 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” 2020. gadā bija 11,4 miljardi EUR2, 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).

Revīzijas tvērums un pieeja

8.5. Piemērojot 1.1. pielikumā aprakstīto revīzijas pieeju un metodes, attiecībā uz
šo DFS kategoriju 2020. gadā mēs pārbaudījām turpmāk minēto:
a)

75 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 īpatsvaru nevarējām aplēst. Izlasē bija iekļauti
32 NEAR ĢD darījumi, 14 INTPA ĢD, 13 ECHO ĢD, 10 FPI un 6 citi darījumi;

b)

NEAR ĢD un INTPA ĢD gada darbības pārskatos (GDP) iekļauto pareizību
informāciju un tās iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un snieguma ziņojumā
(AMPR).

1

Bijušais Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts (DEVCO ĢD).

2

Galīgā maksājumu izpilde, tostarp piešķirtie ieņēmumi.
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Darījumu pareizība
8.6. No mūsu pārbaudītajiem 75 darījumiem 28 (37,3 %) darījumos bija kļūdas. Mēs
atradām 17 skaitļos izsakāmas kļūdas ar finansiālu ietekmi uz summām, kas iekasētas
no ES budžeta. Mēs atklājām arī 11 tiesību aktu vai finanšu noteikumu pārkāpumus.

8.7. Kategorijas “Globālā Eiropa” vispārīgās konstatējumu kategorijas ir

neattiecināmas izmaksas, izmaksas, kas nav radušās, publiskā iepirkuma kļūdas un
apliecinošo dokumentu trūkums. Piemēri kļūdām, kuras esam izteikuši skaitļos, sniegti
8.2. izcēlumā. Piemērs tam, ka deleģēšanas un dotāciju nolīgumi nav pienācīgi īstenoti,
ir parādīts 8.3. izcēlumā. Šajā gadījumā nebija iespējams aprēķināt precīzu
neattiecināmo summu.

206

8.2. izcēlums
Piegādes nav izmantotas finansētajai darbībai
NEAR ĢD
Mēs revidējām kāda atbalsta saņēmēja deklarētos izdevumus, kas bija radušies
saskaņā ar dotācijas līgumu, kuru tas 2016. gada oktobrī bija parakstījis ar
Komisiju. Darbības mērķis bija uzlabot bēgļu veselību saskaņā ar saņēmējvalsts
aizsardzību, tostarp ar vakcināciju. Dotāciju pilnībā finansēja no ES budžeta, un no
tās kopējām aplēstajām izmaksām 300 miljonu EUR apmērā iekārtas un materiāli
veidoja 47 % jeb 142 miljonus EUR. Lai īstenotu dotācijas līgumu, atbalsta
saņēmējs 2017. gada decembrī parakstīja līgumu ar medicīnas preču piegādātāju
par vakcīnu iepirkumu.
Attiecībā uz izdevumiem, ko Komisija atmaksāja pirms līguma noslēgšanas ar
medicīnas preču piegādātāju, mums netika sniegti pierādījumi saistībā ar
iepirkumu, faktiskajām izmaksām un ievadīto vakcīnu devu skaitu. Kopumā mēs
uzskatām, ka izdevumi 4,4 miljonu EUR apmērā ir neattiecināmi.

Izmaksu deklarācijā iekļautas neattiecināmas izmaksas
NEAR ĢD
Mēs revidējām kāda atbalsta saņēmēja deklarētos izdevumus, kas bija radušies
saskaņā ar dotācijas līgumu, kuru tas parakstījis ar Komisiju. No dotācijas
finansētās darbības mērķis bija stiprināt vietējās kopienas saņēmējvalstī, lai
veicinātu romu tautības iedzīvotāju sociālo iekļaušanu. Komisija no ES budžeta
pilnībā finansēja dotāciju 4 miljonu EUR apmērā.
Mēs pārbaudījām apliecinošos dokumentus un konstatējām, ka Komisija bija
apstiprinājusi 269 531 EUR avansa maksājumus atlīdzināšanai, lai gan saņēmējs
nebija veicis nekādas attiecīgas darbības. Komisija arī divas reizes bija pieņēmusi
izmaksu deklarāciju 270 537 EUR apmērā. Kopumā mēs uzskatījām 64 % no
revidētās summas par neattiecināmiem.
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8.3. izcēlums
Dalīts izmaksu sadalījums, kas nav balstīts uz faktiskajiem
izdevumiem
ECHO ĢD
Daļa no mūsu revidētajiem izdevumiem attiecās uz četriem specifiskajiem
dotācijas nolīgumiem un vienu deleģēšanas nolīgumu, un to kopējās aplēstās
izmaksas bija 11,2 miljoni EUR.
Daži no revidētajiem izdevumiem attiecās uz izmaksām, kas sadalītas starp
ES finansētiem projektiem un partnerorganizāciju finansētiem projektiem.
Nolīgumos bija noteikts, ka šīs izmaksas jāsadala, pamatojoties uz faktiskajiem
izdevumiem. Mēs pārbaudījām partnerorganizāciju izmaksu sadales politiku un
apliecinošos dokumentus, kas liecināja, ka to izmaksu sadalījums ir balstīts uz
budžetu vai aplēstajām summām.
Piemēram, vienā gadījumā elektroenerģijas izmaksas vietējam birojam netika
aprēķinātas, pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem, bet gan kā daļa no
pieejamā budžeta katram līgumam. Citā gadījumā izmaksu sadalījums saistībā ar
biroja noliktavas atjaunošanu, transportlīdzekļu ekspluatāciju un nomu līdzīgā
veidā balstījās uz katru mēnesi atlikušo pieejamo budžetu dažādu veidu kopējo
izmaksu segšanai. Tomēr nebija iespējams aprēķināt precīzu finansiālo ietekmi.
Šī izmaksu sadalījuma pieeja ir nolīguma nosacījumu pārkāpums.

8.8. Šo darījumu pārbaudēs mēs atklājām gadījumus, kad iekšējās kontroles
sistēmas darbojas efektīvi; piemērs ir sniegts 8.4. izcēlumā.
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8.4. izcēlums
Komisijas veiktas efektīvas pārbaudes attiecībā uz maksājumu
pieprasījumiem tiešā pārvaldībā
INTPA ĢD
Noslēdzot pakalpojumu līgumu ar starptautisku konsultāciju uzņēmumu, kas
specializējas sabiedriskās politikas un attīstības sadarbības jomā, ES finansēja
darbību 13,8 miljonu EUR vērtībā, lai atbalstītu asociāciju, kas veicina reģionālo
integrāciju Āzijā.
Mēs pārbaudījām Komisijas maksājumu saistībā ar rēķinu, ko konsultants izdevis
saskaņā ar šo pakalpojumu līgumu. Apstrādājot maksājuma pieprasījumu, vietējā
ES delegācija konstatēja neattiecināmas izmaksas 35 500 EUR apmērā, kas
paziņotas kā ekspertu honorāri. Tādēļ tā lūdza konsultantu izsniegt kredītnotu par
šo summu un samazināja maksājumu.
Līguma izpildes periodā Komisija konstatēja un atguva neattiecināmās izmaksas,
kuru kopsumma pārsniedza 113 700 EUR. Mēs nekonstatējām nekādas citas
kļūdas.

8.9. Divās izdevumu jomās maksājumu nosacījumu dēļ darījumos ir mazāka kļūdu

iespējamība. Šīs jomas ir i) budžeta atbalsts un (sk. 8.10. punktu) ii) projekti, kurus
īsteno starptautiskas organizācijas un kuriem piemēro nosacīto pieeju
(sk. 8.12. punktu). 2020. gadā mēs revidējām trīs budžeta atbalsta darījumus un
14 projektus, ko pārvalda starptautiskas organizācijas, tostarp sešus nosacītās pieejas
darījumus. Šajās jomās mēs neatradām kļūdas.

8.10. Budžeta atbalsts ir iemaksa valsts vispārējā budžetā vai valsts konkrētas

politikas vai mērķa budžetā. Budžeta atbalsta maksājumi, kurus finansēja no
ES vispārējā budžeta, 2020. gadā bija 1,7 miljardi EUR. Mēs pārbaudījām, vai Komisija
bija ievērojusi nosacījumus, kas reglamentē budžeta atbalsta maksājumus
partnervalstīm, un vai tā bija pārliecinājusies, ka šīs valstis ir ievērojušas vispārējos
attiecināmības nosacījumus (piemēram, apmierinošs uzlabojums publiskā sektora
finanšu pārvaldībā).

209

8.11. Taču, tā kā tiesību aktu noteikumus iespējams plaši interpretēt, Komisija var

diezgan elastīgi lemt par to, vai partnervalstis šos vispārējos nosacījumus ir ievērojušas.
Mūsu pareizības revīzija nevar pārsniegt posmu, kurā Komisija atbalstu izmaksā
saņēmējvalstij, jo pēc tam šie līdzekļi tiek apvienoti ar valsts budžeta resursiem 3.

8.12. 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.

8.13. Maksājumi starptautiskajām organizācijām no ES vispārējā budžeta

2020. gadā bija 3,2 miljardi EUR. Mēs nevaram noteikt, cik lielai daļai no šīs summas
piemēroja nosacīto pieeju, jo Komisija to atsevišķi neuzrauga.

3

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://www.eca.europa.eu).
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8.14. Dažas starptautiskās organizācijas4 sniedza tikai ierobežotu piekļuvi

dokumentiem, piemēram tikai lasīšanas režīmā, un tas nozīmēja, ka mēs nevarējām
nokopēt pārbaudītos dokumentus. Turklāt dažas starptautiskās organizācijas apšaubīja
mūsu pilnvaras. Šīs problēmas traucēja plānot un veikt mūsu revīziju, un to dēļ revīzijas
darba grupa prasītos dokumentus saņēma ar lielu nokavēšanos, kas ievērojami
aizkavēja tās darbu. Vienā gadījumā starptautiskajai organizācijai vajadzēja vairāk nekā
astoņus mēnešus, lai sagādātu prasītos apliecinošos dokumentus. Līgumā par Eiropas
Savienības darbību 5 ir noteikts, ka ERP ir tiesības saņemt visus dokumentus vai
informāciju, kas vajadzīga tās uzdevumu veikšanai. Mēs jau iepriekš sniedzām
attiecīgus apsvērumus savā 2018. gada pārskatā 6 un Atzinumā Nr. 10/2018 7.

4

Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos
Austrumos (UNRWA), Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds (UNICEF) un
Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (IBRD).

5

Palātas tiesības piekļūt dokumentiem ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 287. pantā: “Jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas saņem budžeta līdzekļus,
Revīzijas palātai pēc tās lūguma iesniedz visus dokumentus vai informāciju, kas tai
vajadzīga, lai veiktu savus uzdevumus.” (OV C 326, 26.10.2012., 170. lpp.).

6

Sk. mūsu 2018. gada pārskata 9.13. punktu 9. nodaļā “Globālā Eiropa”.

7

Atzinums Nr. 10/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko
izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu,
18. punkts.
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Gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi
FPI gada darbības pārskats

8.15. Attiecībā uz 2020. finanšu gadu mēs pārbaudījām Ārpolitikas instrumentu
dienesta (FPI) gada darbības pārskatu (GDP).

8.16. Mūsu analīzē galvenā uzmanība tika pievērsta tam, vai FPI savā gada darbības

pārskatā bija atspoguļojis pareizības informāciju saskaņā ar Komisijas norādījumiem un
vai tas konsekventi piemēroja turpmāko korekciju un atgūstamo summu aprēķināšanas
metodoloģiju.

8.17. No kopējiem pieņemtajiem izdevumiem 2020. gadā (730 miljoni EUR) FPI

aplēsa, ka kopējā riskam pakļautā summa maksājumu laikā ir 8,0 miljoni EUR (1,10 %).
Tas aplēsa, ka turpmākajos gados veikto pārbaužu rezultātā veikto korekciju vērtība ir
3,5 miljoni EUR (43,8 % no kopējās riskam pakļautās summas). Tāpēc FPI vadītājs
paziņoja, ka dienesta finanšu risks nepārsniedz 2 % būtiskuma slieksni.

8.18. Komisija dažām struktūrām var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus ar

nosacījumu, ka tās spēj augstā līmenī aizsargāt ES finanšu intereses. Šādos gadījumos
Finanšu regulā ir prasīts šo struktūru novērtējums, lai nodrošinātu, ka tās ievēro
pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības, nediskriminācijas un ES darbības
redzamības principus. To sauc par “pīlāru novērtējumu” 8. FPI ir jānodrošina, ka šādi
tiek akreditētas visas tā kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijas. Līdz
2020. gada beigām divas9 no 11 notiekošajām KDAP misijām vēl nebija saņēmušas
pilnīgu pozitīvu pīlāru novērtējumu. Konkrēti, ES Robežu palīdzības misijas (EUBAM)
Lībijā izvērtējums jau tiek veikts ilgu laiku 10, kas liecina par iespējamu iekšējās

8

154. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 2018/1046
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam
budžetam (grozītā Finanšu regula). Pīlāru novērtējumu prasības laika gaitā ir attīstījušās un
ir atjauninātas Finanšu regulā kopš to sākotnējās iekļaušanas 2002. gadā.

9

EUBAM Lībijā un ES padomdevēja misija (EUAM) Centrālāfrikas Republikā.

10

Padome 2013. gada maijā apstiprināja EUBAM misiju Lībijā. Misija pašlaik ir izvietota Tunisā,
ņemot vērā politisko situāciju Lībijā.

212

kontroles nepilnību. FPI ir veicis īpašus pasākumus, lai mazinātu saistītos riskus. Tomēr
pīlāru novērtējumi ir nepieciešami, lai aizsargātu ES finanšu intereses 11.

NEAR ĢD 2020. gada RER izpēte

8.19. NEAR ĢD uzdevumā tā sesto atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpēti 2020. gadā

veica ārējs darbuzņēmējs. Izpētes mērķis ir aplēst to kļūdu īpatsvaru, kuras netika
atklātas pēc visām NEAR ĢD vadības pārbaudēm, kas veiktas, lai novērstu, atklātu un
labotu šādas kļūdas visā ģenerāldirektorāta atbildības jomā; izpēti veic, lai izdarītu
secinājumus par šo pārbaužu efektivitāti. Šāda izpēte ir svarīgs elements
ģenerāldirektora ticamības deklarācijas pamatošanai, un tā sniedz gada pārvaldības un
snieguma ziņojumā izklāstīto pareizības informāciju par ārējām darbībām.

8.20. NEAR ĢD savā gada darbības pārskatā iepazīstināja ar 2020. gada RER izpētes

rezultātiem 12. Izpētē pārbaudīja tādu 375 darījumu izlasi, kuri bija veikti saskaņā ar
līgumiem, kas noslēgti no 2019. gada septembra līdz 2020. gada augustam.
Ģenerāldirektorāta aplēstais kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,36 %, t. i., mazāks
par Komisijas noteikto 2 % būtiskuma slieksni. Iepriekšējo divu gadu RER bija 0,72 %
2018. gadā un 0,53 % 2019. gadā.

8.21. RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz

NEAR ĢD izstrādāto RER metodoloģiju un rokasgrāmatu. Mēs esam konstatējuši
ierobežojumus, kuru dēļ RER var tikt novērtēts par zemu.

8.22. Šā gada revīzijā mēs atkal atklājām vairākus nozīmīgus faktorus, kas izkropļoja

RER. Pirmais faktors bija tāds, ka NEAR ĢD nestratificēja izlasē izmantoto darījumu
kopu, lai sīkāk aptvertu jomas, kurās ir lielāka kļūdu iespējamība, vai mazāk
koncentrētos uz tām jomām, kurās ir apstiprināts zemāks risks 13. Budžeta atbalsta
darījumi ir zema riska darījumi, un 2020. gadā tie veidoja tikai 26 % (vērtības izteiksmē)
no kopējās atlikušo kļūdu īpatsvara kopas. Tomēr tie veidoja 39 % (vērtības izteiksmē)
no RER izlases. Pēdējos gados tie veido arvien lielāku RER izlases daļu: 29 % 2018. gadā,
31 % – 2019. un 39 % – 2020. gadā.

11

Finanšu regula, 154. pants.

12

Atlikušo kļūdu īpatsvars (RER) gada darbības pārskatā tiek saukts par “vispārējo
(ģenerāldirektorāta) kļūdu īpatsvaru”.

13

Sk. mūsu 2017. gada pārskata 9. nodaļu “Globālā Eiropa”.
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8.23. Turklāt 2018. gadā NEAR ĢD ieviesa papildu kļūdu īpatsvaru tieši

pārvaldītajām dotācijām (“dotāciju īpatsvars”). Tas nodrošināja papildu pamatu tam, lai
ģenerāldirektors paturētu spēkā iepriekš formulēto atrunu, ņemot vērā augsto risku
šādās dotācijās. Parasti attiecībā uz RER izlasi darbuzņēmējs piemēro 2 % būtiskuma
līmeni un 95 % ticamības līmeni 14. Tomēr attiecībā uz dotāciju īpatsvaru ticamības
līmenis ir 80 %, kā rezultātā faktiskā kļūdu īpatsvara aplēse šai datu kopas daļai bija
mazāk precīza. Šī pieeja neatspoguļo augsto risku šajā jomā.

8.24. Otrais faktors bija tas, ka to darījumu īpatsvars, kuriem RER izpētē pilnībā vai

daļēji izmantoja iepriekšējo kontroles darbu, kopš 2016. gada ir palielinājies,
2020. gadā sasniedzot vairāk nekā 60 %. Attiecībā uz šiem darījumiem darbuzņēmējs
paļāvās uz iepriekšējo darbu, kas veikts NEAR ĢD kontroles sistēmas ietvaros,
piemēram, uz projektu finanšu revīzijām un izdevumu apstiprinājumpārbaudēm, ko
veikušas neatkarīgas trešās personas, ņemot vērā arī Komisijas iepriekš veikto
pārbaudes darbu. Tajā pašā laikā saskaņā ar RER izpēti pārbaudīto darījumu kopskaits
ir samazinājies par vairāk nekā 25 %. Pārlieka paļaušanās uz iepriekšējo kontroles
darbu ir pretrunā RER izpētes mērķim, kas ir apzināt tās kļūdas, kuras pēc šādām
pārbaudēm ir palikušas neatklātas.

8.25. Turklāt RER darbuzņēmējs paļāvās uz izdevumu pārbaudēm, kas veiktas

saskaņā ar ierobežojumiem, kuri noteikti finanšu un administratīvajā pamatnolīgumā
(FAFA), kas noslēgts ar dažām starptautiskām organizācijām. Šis nolīgums ierobežo to
izmaksu vienību skaitu, kuras var pārbaudīt izdevumu apstiprinājumpārbaudes laikā, kā
arī piekļuvi revīzijas pierādījumiem.

8.26. Trešais faktors bija NEAR ĢD RER aplēses metode. Pirmkārt, tā piešķir

darbuzņēmējam plašu rīcības brīvību lemt par to, vai ir pietiekami loģistiski un juridiski
iemesli, kas liedz savlaicīgu piekļuvi darījuma dokumentiem un neļauj aplēst kļūdu
īpatsvaru. Otrkārt, Komisija atlikušo kļūdu īpatsvaram pievienoja 5 % riska prēmiju
tāpat kā 2019. gadā. Tomēr nav skaidrs, kā Komisija nonāca līdz 5 % riska prēmijai. Līdz
ar to šī metode ne vienmēr atspoguļo attiecīgajam darījumam faktiski atlikušās
kļūdas 15.

14

Varbūtība, ka kļūdu līmenis datu kopā ir noteiktās robežās (“ticamības intervāls”).

15

2020. gadā vienā gadījumā kļūdu aplēsa daļēji.
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8.27. Ceturtais faktors ir lielais aizstāto darījumu skaits izlases datu kopā16. Šie

aizstāšanas gadījumi un to iemesli apstiprina, ka norādījumu rokasgrāmatā prasītā datu
pārbaude netika veikta ar vajadzīgo rūpību sadarbībā ar Komisiju un ka datu kopas, ko
izmantoja izlases veidošanai dažādos posmos, bija tikai daļēji ticamas vai pareizas.
Izlases kopas aizstāšana un koriģēšana noved pie atšķirīgiem izlases rezultātiem.

8.28. Turklāt tiesiskais regulējums, kas reglamentē RER izpēti un līgumu starp

NEAR ĢD un darbuzņēmēju, kurš veic RER izpēti, nerisina un nepiemin krāpšanas risku.
Nav procedūras, kas prasītu, lai darbuzņēmējs ziņo Komisijai par gadījumiem, kuros ir
aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES budžetu un kuri konstatēti tā veiktās RER izpētes
darba gaitā.

INTPA ĢD gada darbības pārskats un RER izpēte

8.29. Mūsu veiktā INTPA ĢD 2020. gada darbības pārskatu un RER izpētes

pārbaude ir detalizēti aprakstīta mūsu sagatavotajā Gada pārskatā par 8., 9., 10. un
11. Eiropas Attīstības fondu.

16

2020. gada RER izpētē tie bija 36 darījumi.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

8.30. Darījumu izlasi veidojām, lai spētu formulēt viedokli par 2020. gada budžeta
izdevumiem kopumā, nevis lai reprezentētu DFS 4. kategorijas “Globālā Eiropa”
izdevumus. Mēs nerevidējām pietiekami daudz darījumu, lai aplēstu kļūdu līmeni šajā
DFS kategorijā (sk. 8.5. punktu). Tomēr mūsu veiktā darījumu un sistēmu pārbaude
akcentēja trīs jomas, kurās iespējami uzlabojumi (sk. 8.7., 8.14. un 8.28. punktu).

Ieteikumi

8.31. Mūsu konstatējumi par to, kā ir ieviesti Palātas 2017. gada pārskatā sniegtie

četri ieteikumi, ir aprakstīti 8.2. pielikumā. Komisija ir pilnībā ieviesusi trīs ieteikumus,
savukārt viens ieteikums nav ieviests. Pārbaudījām arī tos mūsu 2018. un 2019. gada
pārskatos iekļautos ieteikumus, kuri bija jāievieš nekavējoties vai līdz 2020. gada
beigām.

8.32. Pamatojoties uz šo pārbaudi un saviem konstatējumiem un secinājumiem par
2020. gadu, mēs Komisijai esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus.

8.1. ieteikums. Pilnīga un savlaicīga piekļuve dokumentiem
Veikt pasākumus, lai starptautiskās organizācijas nodrošinātu ERP pilnīgu,
neierobežotu un savlaicīgu piekļuvi dokumentiem, kas nepieciešami mūsu uzdevumu
veikšanai saskaņā ar LESD, un nevis tikai lasīšanas režīmā.
Termiņš: līdz 2021. gada beigām.
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8.2. ieteikums. Partnerorganizāciju īstenotais dalīto izmaksu
sadalījums
Izveidot procedūru, lai nodrošinātu, ka partnerorganizācijas kopīgo izmaksu sadalījumu
balsta uz faktiskajiem izdevumiem.
Termiņš: līdz 2021. gada beigām.

8.3. ieteikums. RER darbuzņēmēja ziņošana par gadījumiem,
kuros ir aizdomas par krāpšanu
Noteikt pienākumu RER izpētes darbuzņēmējam ziņot Komisijai par visiem gadījumiem,
kuros ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES budžetu un kurus tas atklājis, veicot
RER izpētes darbu.
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.
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Pielikumi
8.1. pielikums. NEAR ĢD un INTPA ĢD maksājumi sadalījumā pa
delegācijām
NEAR ĢD piecas lielāko summu saņēmējas
(miljoni EUR)

1. Maroka
2. Turcija
3. Tunisija
4. Palestīna (okupētā teritorija) *
5. Gruzija

411
314
248
174
119

* Iekļaušana sarakstā nav jāuzskata par Palestīnas valsts atzīšanu un neskar katras dalībvalsts
individuālo nostāju šajā jautājumā.
Avoti: kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 licenci (CC BY-SA), un Eiropas Revīzijas palātas dati, pamatojoties uz Eiropas
Savienības 2020. gada konsolidētajiem gada pārskatiem.
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INTPA ĢD piecas lielāko summu saņēmējas
(miljoni EUR)

1. Bangladeša
2. Afganistāna
3. Mjanma/Birma
4. Irāka
5. Kambodža

153
138
74
59
50

Avoti: kartes pamatā izmantoti ©OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 licenci (CC BY-SA), un Eiropas Revīzijas palātas dati, pamatojoties uz Eiropas
Savienības 2020. gada konsolidētajiem gada pārskatiem.
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8.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mēs formulējam ieteikumus NEAR ĢD.
1. ieteikums
Lai varētu sagatavot atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpēti par 2019. gadu un
turpmākajiem gadiem, ir jāsniedz precīzāki norādījumi par otrā līmeņa
iepirkuma procedūru pārbaudi darbuzņēmējam, kuram šo darbu uzticēs.
2017

2. ieteikums
Izpētei par 2019. gadu un turpmākajiem gadiem jāstratificē datu kopa,
balstoties uz projektu objektīvo risku, un jāpievērš lielāka uzmanība
dotācijām tiešā pārvaldībā, bet mazāka – budžeta atbalsta darījumiem.
3. ieteikums
2018. gada un turpmāko gadu darbības pārskatā jāizklāsta RER izpētes
ierobežojumi.

17

X 17

X

X 18

Komisija RER norādījumu rokasgrāmatās 2019. un 2020. gadam ietvēra papildu norādījumus RER darbuzņēmējam par to, kā pārbaudīt otrā līmeņa
iepirkumu.

Komisija 2018. un 2020. gada darbības pārskatos uzrādīja RER izpētes ierobežojumus, bet ne 2019. gadā. Tā mūs informēja, ka kļūda radusies redakcionāla
izlaiduma dēļ.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Mēs formulējām ieteikumus DEVCO ĢD.
4. ieteikums
Līdz 2020. gadam jāpārskata norādījumi, kas adresēti to projektu labuma
guvējiem, kuri tiek īstenoti netiešā pārvaldībā, un tas jādara tādēļ, lai
nodrošinātu plānoto darbību izpildi termiņā un lai veicinātu projekta tiešo
rezultātu praktisku izmantošanu nolūkā panākt maksimālu līdzekļu atdevi.

X 19

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
1. ieteikums
2018

19

Līdz 2020. gadam jāveic pasākumi, lai padarītu stingrāku prasību
starptautiskām organizācijām pēc Palātas lūguma nosūtīt tai visus
dokumentus vai informāciju, kas nepieciešami, lai veiktu LESD paredzētos
uzdevumus.

X

Komisija ierosināja izmaiņas 2018. gada Finanšu regulā, atjaunināja pamatnostādnes un izdeva papildu norādījumus laikposmā no 2018. līdz
2021. gadam.

Nepietiekami
pierādījumi
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā
daļā aspektu

dažos
aspektos

Mēs formulējam ieteikumus NEAR ĢD.
2. ieteikums
Līdz 2020. gadam veikt pasākumus, lai pielāgotu NEAR ĢD metodoloģiju
nolūkā ierobežot lēmumus, kas pieņemti, pilnībā paļaujoties uz iepriekšējām
pārbaudēm, un lai ģenerāldirektorāts cieši uzrauga tās piemērošanu.

X 20

Mēs formulējam ieteikumus ECHO ĢD:
3. ieteikums
Jāpārskata ECHO ĢD koriģētspēja attiecībā uz 2019. gadu, izslēdzot
neizlietotā priekšfinansējuma atgūšanu.

X 21

Mēs formulējam ieteikumus NEAR ĢD.
1. ieteikums
2019

Atklāt RER izpētes ierobežojumus NEAR ĢD 2020. gada darbības pārskatā un
turpmākajos gada darbības pārskatos.

X 22

Termiņš: līdz nākamā gada darbības pārskata publicēšanai 2021. gada
1. ceturksnī.
Avots: ERP.
20

Komisija atjaunināja RER norādījumu rokasgrāmatu 2020. gadam.

21

Komisija atjaunināja pamatnostādnes un izdeva papildu kvalitātes kontroles norādījumus no 2018. līdz 2020. gadam.

22

Sk. 19. zemsvītras piezīmi. Komisija 2020. gada darbības pārskatā uzrādīja RER izpētes ierobežojumus.

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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9. nodaļa
Administrācija
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Saturs
Punkts

Ievads
Īss apraksts
Revīzijas tvērums un pieeja

Darījumu pareizība
Apsvērumi par darījumu izlasi

9.1.–9.5.
9.3.
9.4.–9.5.
9.6.–9.10.
9.7.–9.9.

Eiropas Parlaments

9.8.

Eiropas Komisija

9.9.

Apsvērumi par pārraudzības un kontroles sistēmām

9.10.

Gada darbības pārskati un citi pārvaldības pasākumi

9.11.

Apsvērumi par publiskā iepirkuma procedūrām, ko
izmanto, lai palīdzētu darbiniekiem iegādāties
individuālās aizsardzības līdzekļus

9.12.–9.15.

Secinājums un ieteikumi

9.16.–9.18.

Secinājums
Ieteikumi

Pielikumi
9.1. pielikums. – Darījumu pārbaužu rezultāti kategorijā
“Administrācija”
9.2. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude

9.16.
9.17.–9.18.
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Ievads
9.1. Šajā nodaļā ir izklāstīti mūsu konstatējumi saistībā ar DFS 5. kategoriju

“Administrācija”. ES iestāžu un struktūru 2020. gada izdevumi šajā kategorijā apkopoti
9.1. izcēlumā.

9.1. izcēlums
DFS 5. kategorijas “Administrācija” sadalījums 2020. gadā
2020. gada maksājumi kā daļa no ES budžeta, to sadalījums
(mljrd. EUR)
Komisija
6,3 (60,0 %)

173,3

mljrd. EUR

Eiropas Parlaments
1,9 (18,0 %)
EĀDD
0,9 (8,9 %)
Padome
0,5 (5,2 %)

Administrācija
10,3
(6,0 %)

Tiesa
0,4 (4,1 %)
ERP 0,1 (1,4 %)
EESK 0,1 (1,2 %)
Citi 0,1 (1,2 %)
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2020. gada revīzijas datu kopa salīdzinājumā ar maksājumiem
(mljrd. EUR)
0

2

4

6

8
10
priekšfinansējuma maksājumi⁽*⁾: 0,1

Maksājumi

kopā: 10,3

starpposma/galīgie maksājumi: 10,2
Revīzijas datu
kopa

kopā: 10,4

priekšfinansējuma dzēšana⁽*⁾: 0,2
(*)

Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sīkāk sk. 1.1. pielikuma 10. punktu).

Avots: Eiropas Savienības 2020. gada konsolidētie pārskati.

9.2. Mēs sagatavojam atsevišķus ziņojumus par ES aģentūrām, citām struktūrām un
Eiropas skolām 1. Palāta nav pilnvarota veikt Eiropas Centrālās bankas finanšu revīziju.

Īss apraksts

9.3. Administratīvie izdevumi ietver izdevumus par cilvēkresursiem, un tie

2020. gadā veidoja aptuveni 68 % 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 ES aģentūrām, citām struktūrām un Eiropas skolām ir
publicēti mūsu tīmekļa vietnē.
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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)

48 darījumu izlasi, kas veidota tā, lai pārstāvētu visu izdevumu diapazonu šajā
DFS kategorijā. Mēs atlasījām darījumus no katras ES iestādes un struktūras. Šo
darbu veicām, lai palīdzētu formulēt vispārējo ticamības deklarāciju, kā aprakstīts
1.1. pielikumā;

b)

Padomes un Eiropas Ombuda pārraudzības un kontroles sistēmas, tostarp iekšējās
kontroles standartus, riska pārvaldību, ex ante un ex post kontroles mehānismus,
izņēmumu reģistrus, vadības pārraudzību, iekšējās revīzijas ziņojumus un
krāpšanas apkarošanas pasākumus;

c)

Visu iestāžu un struktūru, tostarp Komisijas ģenerāldirektorātu un biroju, kuri
galvenokārt atbild par administratīvajiem izdevumiem 2, gada darbības pārskatos
iekļauto informāciju par pareizību, kas pēc tam iekļauta gada pārvaldības un
snieguma ziņojumā;

d)

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas un Eiropas Ārējās darbības
dienesta (EĀDD) organizētās publiskā iepirkuma procedūras, ko izmanto, lai
palīdzētu darbiniekiem iegādāties individuālās aizsardzības līdzekļus (IAL).

9.5. Mūsu izdevumus revidē ārējs uzņēmums3. Tā veiktās revīzijas rezultāti saistībā
ar Revīzijas palātas 2020. gada 31. decembrī noslēgtā gada finanšu pārskatiem ir
izklāstīti 9.7. punktā.

2

Cilvēkresursu un drošības ĢD, Atalgojuma un individuālo tiesību birojs, infrastruktūras un
loģistikas biroji Briselē un Luksemburgā un Informātikas ĢD.

3

PricewaterhouseCoopers SRL.
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Darījumu pareizība
9.6. Darījumu pārbaudes rezultāti ir apkopoti 9.1. pielikumā. No 48 pārbaudītajiem
darījumiem 10 darījumos (21 %) bija kļūdas. Pamatojoties uz septiņām kļūdām, ko
esam izteikuši skaitļos, mūsu 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
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Reģionu komiteju, Eiropas Ombudu,
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un EĀDD. Pamatojoties uz savu darbu, mūsu
ārējais revidents par īpašām problēmām neziņoja.

Eiropas Parlaments

9.8. Mēs konstatējām kļūdas divos Eiropas Parlamenta veiktajos maksājumos. Viena
no tām bija saistīta ar pārmaksāšanu par IT pakalpojumiem, ko izraisīja nepareizi
piemēroti līguma noteikumi. Otrā kļūda bija saistīta ar dienas naudas nepareizu
maksājumu kādam Eiropas Parlamenta deputātam pēc kļūdas apmeklētības sarakstā.
Mēs konstatējām, ka ieviestā kontroles sistēma nedz nenovērsa, nedz atklāja kļūdas,
taču šobrīd Parlaments strādā pie jaunas sistēmas, lai stāvokli uzlabotu.
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Eiropas Komisija

9.9. Mēs atklājām piecas kļūdas Komisijas veiktajos maksājumos. Viena no tām bija

saistīta ar programmatūru licenču izmaksu nelielu pārmaksājumu. Pārējās četras bija
saistītas ar piemaksām tiem darbiniekiem, kuri nebija paziņojuši par nesenām
izmaiņām personiskajā stāvoklī vai kuri bija tiesīgi pieprasīt līdzīgas piemaksas no
citiem avotiem. Darbiniekiem vispirms ir jāpieprasa šādas piemaksas un pēc tam
jāpaziņo par tām Komisijai, lai tā varētu piemaksas ņemt vērā, aprēķinot algu. Aprēķinu
atbilstības pārbaudēs, ko veica Komisija, netika atklāti šie četri gadījumi. Mēs atklājām
līdzīgas kļūdas saistībā ar ģimeņu pabalstiem iepriekšējos gados4.

Apsvērumi par pārraudzības un kontroles sistēmām

9.10. Mēs neatklājām nozīmīgas problēmas pārraudzības un kontroles sistēmās,
kuras pārbaudījām Padomē un Ombudā.

4

Sk. 2019. gada pārskata 9.9. punktu un 2018. gada pārskata 10.8. punktu. Komisija vēlāk
izlaboja visas kļūdas.
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Gada darbības pārskati un citi
pārvaldības pasākumi
9.11. Gada darbības pārskatos, ko mēs caurskatījām, būtisks kļūdu līmenis netika

konstatēts; tas saskan ar mūsu veiktās revīzijas konstatējumiem (sk. 9.6. punktu).
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Apsvērumi par publiskā iepirkuma
procedūrām, ko izmanto, lai palīdzētu
darbiniekiem iegādāties individuālās
aizsardzības līdzekļus
9.12. ES iestāžu darbinieku aizsardzības pasākumos5 Covid-19 pandēmijas laikā bija

iekļauta IAL (piemēram, masku, cimdu un termometru) iegāde. Mēs pārbaudījām
IAL piegādēm izmantotās 15 iepirkuma procedūras, kuras 2020. gadā organizēja
Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Tiesa un EĀDD. Astoņas no tām bija saistītas ar
maskām un septiņas – ar citiem aizsardzības līdzekļiem. Katrā gadījumā mēs
pārbaudījām gan sniegto pamatojumu konkrētās iepirkuma procedūras izmantošanai,
gan pašu līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procesu. Šo procedūru pārbaude neietilpa
mūsu reprezentatīvajā izlasē un līdz ar to netika iekļauta mūsu kļūdu līmeņa aplēsē.

9.13. Covid-19 pandēmijas sākumposmā IAL steidzamo iepirkumu veikšana bija

sarežģīta strauji augošā pieprasījuma dēļ. Vairākumā mūsu pārbaudīto gadījumu
iestādes piegāžu iegādei izmantoja iepirkuma sarunu procedūras, kā paredzēts Finanšu
regulā 6.

9.14. Mēs atklājām dažas problēmas procedūrās, ko Eiropas Parlaments, Padome,

Komisija un EĀDD izmantoja, kad iepirka steidzami nepieciešamās aizsargmaskas. Šīs
iestādes bija noteikušas stingras obligātās prasības konkursa specifikācijās (tostarp
Eiropas kvalitātes standartus medicīniskajām sejas maskām un piegādes datumus).
Tomēr četros gadījumos uzvarējušais pretendents neiekļāva visus pierādījumus par to,
ka līguma slēgšanas brīdī tiks izpildītas obligātās kvalitātes prasības, piemēram,
pierādījumu par masku izturību un dokumentus par atbilstību tehniskām
specifikācijām.

5

Civildienesta noteikumu 1.e pants: “(..) ierēdņiem rada darba apstākļus, kas atbilst
atbilstošiem veselības un drošības standartiem (..).”

6

Finanšu regula (ES, Euratom) 2018/1046, 164. pants un I pielikuma 11.1. punkta c)
apakšpunkts.
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9.15. Pēc tam Komisija un Padome noorganizēja laboratorijas testus atsevišķām

masku piegādēm. Šo testu rezultātā Komisija noraidīja pirmo saņemto masku partiju,
taču nākamās piegādes kvalitāte bija apmierinoša. Testu veikšana Padomei apliecināja,
ka maskas atbilda nepieciešamajām kvalitātes prasībām.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

9.16. Kopumā mūsu iegūtie un šajā nodaļā izklāstītie revīzijas pierādījumi liecina,
ka kļūdu līmenis kategorijas “Administrācija” izdevumos nebija būtisks
(sk. 9.1. pielikumu).

Ieteikumi

9.17. Mūsu konstatējumi par to, kā ir ieviesti ieteikumi, kurus Eiropas Parlamentam

un Komisijai sniedzām savā 2017. gada pārskatā, ir aprakstīti 9.2. pielikumā. Kopš tā
laika attiecīgās iestādes ir ieviesušas ieteikumus dažos aspektos, taču attiecībā uz
3. ieteikumu, balstoties uz mūsu apsvērumu 9.9. punktā, mēs šogad sniegsim līdzīgu
ieteikumu (sk. 9.2. ieteikumu).

9.18. Pamatojoties uz iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaudi, kā arī uz

konstatējumiem un secinājumiem par 2020. gadu, esam sagatavojuši turpmāk minētos
ieteikumus.

9.1. ieteikums. Eiropas Parlaments
Parlamentam jāveic nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu, ka dienas nauda tiek
maksāta tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuriem ir uz to tiesības (sk. 9.8. punktu).
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.

9.2. ieteikums. Komisija
Lai pilnveidotu savu sistēmu tiesību aktos noteikto ģimenes pabalstu administrēšanai,
Komisijai ir jāpastiprina atbilstības pārbaudes darbinieku deklarācijām par pabalstiem
no citiem avotiem un jāvairo darbinieku izpratne par šo jautājumu (sk. 9.9. punktu).
Termiņš: līdz 2022. gada beigām.
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Pielikumi
9.1. pielikums. – Darījumu pārbaužu rezultāti kategorijā
“Administrācija”
2020. gads

2019. gads

48

45

Kļūdu
līmenis nav
būtisks

Kļūdu
līmenis nav
būtisks

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME

Aplēstais kļūdu līmenis

Avots: ERP.
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9.2. pielikums. — Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaude
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā
daļā aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mūsu ieteikums bija:

2017. gads

1. ieteikums.
Finanšu regulas pārskatīšanas kontekstā Eiropas Parlaments
pilnveido pamatnostādnes kredītrīkotājiem par iepirkuma
procedūrās izmantoto atlases un līgumtiesību piešķiršanas kritēriju
izstrādi un pārbaudēm.

x7

Mēs iesakām:
2. ieteikums.
Nākamreiz pārskatot noteikumus, kas reglamentē apmeklētāju
grupu uzņemšanu, Eiropas Parlaments pilnveido izdevumu
deklarāciju iesniegšanas procedūru un prasa, lai grupas iesniegtu
apliecinošus dokumentus kopā ar izdevumu deklarācijām.

7

x

Parlaments atjaunoja kredītrīkotāju un darbinieku “Publiskā iepirkuma rokasgrāmatu”, tostarp pamatnostādnes, kas saistītas ar atlases un piešķiršanas
kritērijiem.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
Lielākajā
daļā aspektu

Dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mēs iesakām:
3. ieteikums.
Eiropas Komisija pēc iespējas drīz pilnveido savas sistēmas tiesību
aktos noteikto ģimenes pabalstu administrēšanai, pastiprinot
atbilstības pārbaudes darbinieku deklarācijām par pabalstiem no
citiem avotiem.

x8

Avots: ERP.

8

No citiem avotiem iegūto pabalstu uzraudzība ir sarežģīta, piemēram, dažādo ģimenes apstākļu dēļ un konkrētu dalībvalstu valsts pabalstu biežo izmaiņu
rezultātā. Komisija veica pasākumus, lai uzlabotu attiecīgās IT sistēmas un pastiprinātu atbilstības pārbaudes, un atgūst pārmaksātās summas, kuras tā
atklāja. Veicot revīzijas darbu, mēs joprojām konstatējām kļūdas.
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Iestāžu atbildes uz pārskatu par
ES budžeta izpildi 2020. finanšu gadā
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Saturs
Lpp.

1. nodaļa

Ticamības deklarācija un to pamatojošā
informācija
Eiropas Komisijas atbildes

2. nodaļa

Budžeta un finanšu pārvaldība
Eiropas Komisijas atbildes

3. nodaļa

4. nodaļa

Eiropas Komisijas atbildes

256

Nīderlandes atbildes

261

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

279

Globālā Eiropa
Eiropas Komisijas atbildes

9. nodaļa

276

Drošība un pilsonība
Eiropas Komisijas atbildes

8. nodaļa

267

Dabas resursi
Eiropas Komisijas atbildes

7. nodaļa

262

Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
Eiropas Komisijas atbildes

6. nodaļa

247

Ieņēmumi

Eiropas Komisijas atbildes
5. nodaļa
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283

Administrācija
Eiropas Parlamenta atbildes

288

Eiropas Komisijas atbildes

290
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA
PĀRSKATU
IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATĀ – 1. NODAĻA – TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA UN
TO PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

IEVADS
1.1. Komisijas kopējā atbilde par 1.1.–1.6. punktu
2020. gadu iezīmēja viena no nopietnākajām globālajām pandēmijām nesenā vēsturē. Tā radīja īpašas
problēmas un šķēršļus, kas Komisijai bija jāpārvar, lai budžeta izpildi veiktu ar parasto rūpību,
efektivitāti un lietderīgumu.
ES budžets palīdz stiprināt Eiropas ekonomiku, jo īpaši ņemot vērā pandēmijas izraisīto ekonomikas
lejupslīdi, un padarīt to noturīgāku.
Komisijai ir ļoti svarīgi panākt, lai ES budžets tiktu izlietots atbildīgi un pareizi, kā arī sadarboties ar
visām iesaistītajām personām, lai nodrošinātu, ka tas dod taustāmu rezultātu uz vietas.
Komisija rūpīgi uzrauga ES budžeta izpildi. Ja tiek atklāts, ka dalībvalstis, starpnieki vai galīgie
finansējuma saņēmēji ir nepareizi izmantojuši ES līdzekļus, Komisija nekavējoties veic pasākumus šo
kļūdu novēršanai un attiecīgā gadījumā līdzekļu atgūšanai.
Vienlaikus Komisija cenšas panākt līdzsvaru starp zemu kļūdu līmeni, ātriem maksājumiem un
saprātīgām kontroles izmaksām.
Lai gan ES budžeta finanšu pārvaldība laika gaitā ir uzlabojusies, dažu veidu izdevumos joprojām ir
lielāka kļūdu iespējamība. Tos galvenokārt reglamentē sarežģītāki noteikumi un atlīdzināšanas
shēmas. Komisija turpina veikt preventīvus un korektīvus pasākumus ar mērķi laika gaitā visās
programmās novērst konstatētās nepilnības un nodrošināt kļūdu labāku novēršanu un atklāšanu.
REVĪZIJAS KONSTATĒJUMI PAR 2020. FINANŠU GADU
Joprojām ir kļūdas dažu veidu izdevumos
1.17. a) Attiecībā uz ES budžeta ieņēmumiem Komisija atzinīgi vērtē to, ka šajā jomā nav būtisku
kļūdu.
Attiecībā uz tradicionālajiem pašu resursiem (TPR) un no pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
iegūtajiem pašu resursiem Komisija veic pasākumus, lai pastiprinātu pēcpārbaudi saistībā ar ilgstoši
neatrisinātiem TPR jautājumiem un atceltu PVN atrunas, ja tas ir iespējams, kā arī lai veiktu
pēcpārbaudi saistībā ar Revīzijas palātas revīzijā konstatētajām TPR grāmatvedības nepilnībām.
Attiecībā uz pašu resursiem, kas iegūti no nacionālā kopienākuma (NKI), Komisija veic visaptverošus
pasākumus attiecībā uz pieeju globalizācijai, tostarp pētniecību un izstrādi, attiecībā uz NKI pašu
resursu vajadzībām.
b) Komisijas pašas aplēse par risku maksājuma laikā, t. i., atlikušais kļūdu līmenis maksājuma
veikšanas laikā pēc tās preventīvās kontroles, kopumā ir 1,9 % attiecībā uz attiecīgajiem 2020. gada
izdevumiem, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu.

LV

LV

239
Ņemot vērā izdevumu un kontroles stratēģiju daudzgadu raksturu, Komisija pieliek ievērojamas pūles,
lai veiktu kontroles pēc maksājumu veikšanas un turpinātu veikt korekcijas līdz finansēšanas
programmu slēgšanai. Šīs pūles ir atspoguļotas aplēstajā riskā programmas slēgšanas laikā 1, kas
atbilst riskam maksājuma laikā, no kura atskaitītas Komisijas prognozētās turpmākās korekcijas, kas
tiek lēstas 1 % apmērā 2020. gadā.
Komisija lēš, ka 2020. gadā risks slēgšanas laikā kopumā ir 0,9 %. Tas ir krietni zem 2 % būtiskuma
sliekšņa un atbilst gan iepriekšējos gados (kopš 2016. gada) sasniegtajiem līmeņiem, gan Komisijas
mērķim.
Pamatojoties uz savu detalizēto un augšupējo pieeju, Komisija var parādīt atšķirīgo situāciju
pārvaldītajos fondos. Attiecīgi Komisija uzskata, ka:




zemāka riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā ir mazāks par 1,9 %, veido 56 % no
kopējiem izdevumiem,
vidēja riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā ir no 1,9 % līdz 2,5 %, veido 16 % no
kopējiem izdevumiem un
augstāka riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā pārsniedz 2,5 % vai ir konstatēti
nopietni trūkumi, veido 28 % no kopējiem izdevumiem.

Tas atbalsta Komisijas secinājumu, ka vismaz pusei no attiecīgajiem izdevumiem risks maksājuma
laikā ir zem būtiskuma sliekšņa. (Sīkāku informāciju skatīt 2020. gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā, II sējuma 78. lpp.).
Šis detalizētais informācijas līmenis, par ko visaptveroši un pārredzami ziņo gada darbības pārskatos
un gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, ļauj Komisijai kā ES līdzekļu pārvaldītājai konstatēt
sistēmas nepilnības, noteikt to pamatcēloņus (piemēram, noteikumu sarežģītību) un veikt
mērķtiecīgus koriģējošos pasākumus. Tas arī uzlabo preventīvas darbības un nodrošina, ka gūtā
pieredze tiek ņemta vērā turpmāko finanšu programmu izstrādē.
Sarežģītie noteikumi un ES līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu risku
1.18. punkta pirmais ievilkums – Komisija piekrīt secinājumam, ka kļūdu risks ir zemāks
izdevumiem, uz kuriem attiecas vienkāršoti noteikumi (galvenokārt uz maksājumtiesībām balstītos
izdevumos).
Otrais ievilkums – Komisija arī uzskata, ka noteikumu sarežģītība var ievērojami palielināt kļūdu
risku.
Papildus finanšu korekciju un līdzekļu atgūšanas piemērošanai Komisija veic pasākumus, lai novērstu
trūkumus, kas rada vidējus un augstākus riskus. Tas ietver mērķtiecīgus koriģējošus pasākumus,
piemēram, izpratnes veicināšanu par piemērojamiem ES noteikumiem to maksājumu saņēmēju un
īstenošanas partneru vidū, kuriem piemīt lielāka kļūdīšanās iespējamība. Tas nozīmē arī kontroļu un
revīzijas rezultātu labāku izmantošanu, lai pielāgotu un fokusētu kontroles stratēģijas, palielinot to
valsts iestāžu spējas, kurām ir trūkumi to pārvaldības un kontroles sistēmās, kā arī piemērojot gūto
pieredzi turpmākajām programmām.

1

Tā kā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumi netiek slēgti, lauksaimniecības izdevumu
jomā risks slēgšanas laikā tiek aizstāts ar galīgo riskam pakļauto summu.
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Komisija turpinās strādāt pie tā, lai pēc iespējas vienkāršotu noteikumus un plašāk izmantotu
vienkāršākus īstenošanas mehānismus, piemēram, vienkāršotus izmaksu risinājumus, kur tas ir
visefektīvākais veids, kā samazināt kontroles izmaksas un slogu un kļūdu risku. Vienlaikus Komisija
plāno arī izvirzīt vērienīgus mērķus, lai uzlabotu programmu sniegumu. Sarežģīti nosacījumi un
attiecināmības noteikumi 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.
1.19. Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim – līdzekļu izmaksāšanas veids ietekmē kļūdu risku.
Turklāt, pamatojoties uz tās rīcībā esošo detalizēto informāciju, Komisija uzskata, ka maksājumu
veikšanas laikā pastāvošie riski atlīdzinājuma maksājumiem nav vienādi būtiski.
Kā redzams Komisijas veiktajā analīzē, kas iekļauta gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, risks var
būt zems, vidējs vai augsts vienā politikas jomā un pat vienā un tajā pašā izdevumu programmā arī
tad, ja kopējais kļūdu īpatsvars dalībvalstī vai politikas jomā ir zemāks par būtiskumu, piemēram,
starp divām ERAF darbības programmām vienā un tajā pašā dalībvalstī. Turklāt attiecībā uz augsta
riska izdevumiem (galvenokārt atlīdzinājuma maksājumiem) riski maksājumu laikā attiecībā uz
lielu skaitu atsevišķu programmu un maksājumu aģentūru arī ir zem būtiskuma sliekšņa, jo ir ieviestas
kontroles stratēģijas, kā arī veikti mērķtiecīgi korektīvie pasākumi.
Lielā daļā mūsu revīzijas datu kopas ir būtisks kļūdu līmenis
1.21. Detalizēta pārvaldības analīze par katru programmu liecina, ka situācija nav viendabīga
konkrētās politikas jomās, izdevumu programmās vai pat dalībvalstīs.
Pamatojoties uz šo detalizēto novērtējumu (skatīt arī atbildi par 1.17. punkta b) apakšpunktu, kā ziņots
gada darbības pārskatos un 2020. gada pārvaldības un snieguma ziņojumā, II sējuma 78. lpp.),
Komisija savus izdevumus sadala atkarībā no aplēstā riska maksājuma laikā. Pamatojoties uz to,
Komisija uzskata, ka mazāk nekā 44 % no tās attiecīgajiem izdevumiem risks maksājuma laikā
pārsniedz 1,9 %.
Tas attiecas uz dažām kategorijas “Kohēzija” darbības programmām, kurās konstatēti nopietni
trūkumi un/vai kļūdu īpatsvars pārsniedz 1,9 %; dotācijām pētniecības programmai “Apvārsnis 2020”;
atsevišķām KLP maksājumu aģentūrām tiešo maksājumu un lauku attīstības jomā un dažām
dalībvalstīm attiecībā uz tirgus pasākumiem, kuros kļūdu īpatsvars pārsniedz 1,9 %; un sarežģītām
dotācijām DFS kategorijā “Konkurētspēja”.
1.23. Attiecībā uz kategoriju “Kohēzija” Komisija ņem vērā Revīzijas palātas aprēķināto kļūdu
līmeni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir vēl vairāk uzlabojies. Komisija veiks visu
Revīzijas palātas konstatēto kļūdu pēcpārbaudi un pieprasīs papildu finanšu korekcijas, ja tas būs
atbilstīgi un juridiski iespējams.
Komisija arī atsaucas uz savu aplēsi 2020. gada REGIO ĢD un EMPL ĢD gada darbības pārskatos
par kļūdu līmeni, kuri ietver maksimālos riskus (sliktākā gadījuma scenārijus) un kuru pamatā ir
detalizēta situācijas analīze par katru no programmām. Komisija norāda, ka tās aplēse ietilpst
Revīzijas palātas aprēķinātajā kļūdu diapazonā, un uzskata, ka tās detalizētajā novērtējumā
atspoguļotā kļūdu īpatsvara aplēse katrai programmai un kumulatīvi visām programmām ir pamatota
un taisnīga.
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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.
Kā redzams iepriekš, Komisijas rīcībā ir sīka informācija par pakļautību riskam, kas apstiprina, ka
situācija nav viendabīga: darbības programmas, ar kurām īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu un Kohēzijas fondu, ietilpst trīs riska
kategorijās.
1.24. Attiecībā uz kategoriju “Dabas resursi” Komisija ir apmierināta ar Revīzijas palātas
konstatējumu 6. nodaļā, ka ELGF tiešajos maksājumos, kas veido 69 % no dabas resursu izdevumiem,
joprojām nav būtisku kļūdu.
Attiecībā uz tirgus pasākumiem (2,4 % risks maksājuma laikā) un lauku attīstību (2,9 % risks
maksājuma laikā) Komisija uzskata, ka, kaut arī pēdējos gados kļūdu īpatsvars ir samazinājies, lai
panāktu zemāku kļūdu līmeni, likumība un pareizība ir jālīdzsvaro ar politikas mērķu sasniegšanu,
vienlaikus paturot prātā īstenošanas izmaksas. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā koriģējošo kapacitāti, ir
pārliecība, ka atlikušais galīgais risks ES budžetam ir ievērojami zemāks par būtiskuma slieksni.
1.25. Attiecībā uz kategoriju “Konkurētspēja” Komisija uzskata, ka lielāka riska izdevumi šajā
nodaļā saistīti ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļām, un piekrīt viedoklim, ka personāla
izmaksas un citas tiešās izmaksas ir galvenie kļūdu avoti.
No otras puses, dažas pētniecības programmu daļas ir pakļautas zemam riskam, piemēram, Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā darbība un Eiropas Pētniecības padomes dotācijas.
1.26. Attiecībā uz kategoriju “Globālā Eiropa” Komisija, pamatojoties uz tās veiktu detalizētu katras
programmas pārvaldības novērtējumu (skatīt 2020. gada pārvaldības un snieguma 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 laikā 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 augsta riska izdevumiem aplēstā kļūdu
līmeņa
1.27. Komisija atzīst, ka sarežģītu noteikumu dēļ 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 maksājumu
saņēmējiem un sarežģītības mazināšana ir viens no 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmas
pamatprincipiem.
Skatīt arī Komisijas atbildi par 1.23. punktu.
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1.28. Komisija veic preventīvus pasākumus, lai novērstu visbiežāk sastopamās kļūdas, un pieprasa
veikt koriģējošus pasākumus, tiklīdz tiek konstatēti trūkumi.
Attiecībā uz Kohēzijas politiku revīzijas iestādes 2020. gadā trešo reizi ziņoja par pārkāpumiem,
kurus tās konstatēja savās pārvaldības revīzijās, izmantojot kopīgo tipoloģiju, kuru Komisija bija
apstiprinājusi un par kuru tā bija vienojusies ar dalībvalstīm. Vairums revīzijas iestāžu un Komisijas
konstatēto pārkāpumu attiecas uz tām pašām galvenajām kategorijām, proti, neattiecināmiem
izdevumiem, publisko iepirkumu, revīzijas taku un valsts atbalstu.
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.
Attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku Komisija atsaucas uz savām atbildēm 6. nodaļā,
tostarp par 6.31. punktu. Komisija ir apņēmusies, izmantojot revīzijas pieprasījumus un rīcības plānus
konkrētās dalībvalstīs, novērst galvenos riskus, ko KLP fondiem rada pašreizējie kļūdu pamatcēloņi.
Komisija arī risina šos jautājumus, izmantojot preventīvus pasākumus, piemēram, tiesību aktu
vienkāršošanu un spēju veidošanu dalībvalstīs, kā aprakstīts AGRI ĢD gada darbības pārskatā.
Mēs nekonstatējām būtisku kļūdu līmeni zema riska izdevumos
1.31. Pamatojoties uz tās veikto detalizēto novērtējumu (skatīt 2020. gada pārvaldības un snieguma
ziņojumu, II sējuma 78. lpp.), Komisija uzskata, ka finansēšanas programmas (vai to daļas), kuras ir
zema riska programmas, proti, saistībā ar kurām risks maksājuma laikā ir zem 1,9 %, ir 56 % no
attiecīgajiem izdevumiem 2020. gadā.
Tas ietver KLP maksājumu aģentūru un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī darbības
programmu “Kohēzija” izdevumus ar zemu kļūdu īpatsvaru; izdevumus, kas saistīti ar Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām; Eiropas Pētniecības padomes dotācijas; Eiropas
Kosmosa aģentūras un Eiropas GNSS aģentūras; Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta,
“Erasmus+”; Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda; budžeta atbalsta, subsīdiju un
administratīvos izdevumus.
Attiecībā uz KLP Komisija ir apmierināta ar Revīzijas palātas konstatējumu 6. nodaļā, ka ELGF
tiešajos maksājumos, kas veido 69 % no dabas resursu izdevumiem, joprojām nav būtisku kļūdu. Šis
konstatējums atbilst Komisijas konstatējumiem AGRI DG gada darbības pārskatā.
Komisijas aplēstais kļūdu līmenis ir tuvu mūsu aplēstā kļūdu diapazona apakšējai robežai
1.34. Komisija savu pārliecību gūst, izmantojot augšupēju pieeju, un detalizētā līmenī. Tas nozīmē,
ka Komisija un dalībvalstis katru gadu veic simtiem tūkstošu pārbaužu, un tās izmanto, lai noteiktu
risku maksājuma laikā. Pamatojoties uz padziļinātu pieeju, Komisija var parādīt dažādo situāciju
attiecībā uz pārvaldītajiem fondiem. Tas ļauj Komisijai pienācīgi koncentrēt savus centienus, efektīvi
sniegt atbalstu un novērst konkrētas nepilnības pat tādās politikas jomās vai programmās, kurās
kopumā ir zems risks, piemēram, kopējā lauksaimniecības politikā.
Komisijas mērķis joprojām ir panākt, lai risks slēgšanas laikā būtu zem 2 % būtiskuma sliekšņa. Šis
risks 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).
Tiek lēsts, ka 2020. gadā tas ir 0,9 %, kas ir krietni zem 2 % pat atsevišķā pārskata gadā.
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Joprojām ir dažas problēmas saistībā ar gada pārvaldības un snieguma ziņojuma
sagatavošanas procesu un tajā ietverto informāciju par pareizību
1.35. Ģenerāldirektori saņem deleģējumu no kolēģijas īstenot savu daļu no ES budžeta. Komisijas
locekļi tiek regulāri informēti par gada darbības pārskatu sagatavošanu. Līdzīgi kolēģija tiek regulāri
informēta gada pārvaldības un snieguma ziņojuma sagatavošanas laikā.
1.36. Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma pieņemšana notiek saskaņā ar stingru un stabilu
procedūru, kas ietver dialogu starp ģenerāldirektorātiem un Komisijas locekļiem, dienestu
savstarpējās apspriešanās, kabineta līmeņa sanāksmes un informatīvas piezīmes kolēģijai. Kolēģija
pēc mutiskām diskusijām galu galā uzņemas atbildību par gada pārvaldības un snieguma ziņojumu.
Gada pārvaldības un snieguma ziņojuma sagatavošanas būtiskajos brīžos Korporatīvās pārvaldības
padome sniedz centrālajiem dienestiem norādes par gada pārvaldības un snieguma ziņojuma saturu un
struktūru.
Ģenerālsekretārs un Budžeta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors sniedz sīki izstrādātus norādījumus,
ieteikumus un apmācību par gada darbības pārskatu sagatavošanu.
Gada darbības pārskatu projektu kvalitātes pārbaudes un salīdzinošās izvērtēšanas tvērums ir noteikts
ģenerālsekretāra un Budžeta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora izdotajos norādījumos. Centrālo
dienestu loma gada darbības pārskatu pārskatīšanas procesā atspoguļo Komisijas pārvaldības kārtībā
noteikto atbildības sadalījumu.
1.37. Kopējā atbilde par 1.37.–1.39. punktu
Komisija ir pārliecināta par gada pārvaldības un snieguma ziņojumā sniegto informāciju par kļūdu un
risku līmeni maksājumu laikā. Tie ir balstīti uz Komisijas un dalībvalstu veiktajām kontrolēm un
revīzijām, pamatojoties uz rūpīgi izstrādātām kontroles stratēģijām, kas pielāgotas izdevumu
programmu specifikai.
Turklāt Komisijas kā ES budžeta pārvaldītājas pieeja atšķiras no tās, ko Revīzijas palāta ievēro savā
revidenta lomā. Tādēļ abu iestāžu aplēstais kļūdu līmenis zināmā mērā var atšķirties.
Attiecībā uz KLP kategorijā “Dabas resursi” Komisija neuzskata, ka būtu problēmas, kas ietekmētu
Komisijas aplēsi par risku maksājuma laikā. Komisija uzsver, ka tās aplēse par risku maksājuma laikā,
kā norādīts AGRI ĢD gada darbības pārskatā un pārvaldības un snieguma ziņojumā, joprojām ir
1,9 % saskaņā ar Revīzijas palātas aplēsi 2 % apmērā attiecībā uz nodaļu par dabas resursiem, līdzīgi
kā iepriekšējos gados (skatīt arī Komisijas atbildi par 1.39. punktu). Tas bija iespējams, pateicoties
stingram KLP pārliecības iegūšanas modelim, tostarp kopumā labi funkcionējošām pārvaldības
sistēmām dalībvalstīs.
Līdzīgi attiecībā uz kategoriju “Kohēzija” Komisija sniedz detalizētu pārliecību katras darbības
programmas līmenī. Kā paskaidrots 5. nodaļā, tas ļauj ģenerāldirektoriem sniegt pārliecību un
vajadzības gadījumā formulēt atrunas par katru no 418 atsevišķajām darbības programmām atbilstīgi
to pienākumiem. Tas ļauj vajadzības gadījumā koriģēt dalībvalstu paziņotos kļūdu īpatsvarus un
tādējādi sniegt niansētu priekšstatu par kļūdu līmeni, kas diferencēts katrai programmai un kopumā
katrai politikas jomai. Komisija norāda, ka tās aplēse par kļūdu attiecībā uz kategoriju “Kohēziju”
atbilst Revīzijas palātas aprēķinātajam intervālam.
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Šī programmas īpašā pieeja ļauj arī noteikt gada darbības pārskatos vajadzību pēc iespējamām papildu
finanšu korekcijām atsevišķām programmām un noteikt konkrēto(-ās) programmu daļu(-as) un
veiktos maksājumus, kas var tikt visvairāk ietekmēti.
Skatīt arī Komisijas atbildi par 5.37.-5.49. punktu.
Attiecībā uz kategoriju “Konkurētspēja” Komisija uzskata, ka risks, ka kļūdu īpatsvars, iespējams,
tiks novērtēts par zemu, ir segts un ka gada pārvaldības un snieguma ziņojumā norādītais kopējais
risks maksājuma laikā un risks slēgšanas laikā ir ticams. Komisija veica pēcpārbaudi saistībā ar
Revīzijas palātas ieteikumiem, kas sniegti Revīzijas palātas 2018. un 2019. gada pārskatos. Šajā
sakarā Komisija ir ziņojusi par papildu reprezentatīvu kļūdu īpatsvaru gada darbības pārskatos, kas
saistīti ar pētniecību un inovāciju. Turklāt Komisija īstenoja dažus pasākumus, lai uzlabotu revīzijas
darba kvalitāti, un Revīzijas palāta ir atzinusi šo darbību rezultātā veiktos uzlabojumus. Tomēr
vairākiem Revīzijas palātas konstatētajiem gadījumiem bija skaitļos neizsakāma vai nebūtiska
finansiāla ietekme.
Attiecībā uz kategoriju “Globālā Eiropa” Komisija uzskata, ka izpēte par atlikušo kļūdu īpatsvaru
atbilst paredzētajam mērķim. Komisija neuzskata, ka izpēte ir pakļauta ierobežojumiem, kuru dēļ
kļūdas var tikt novērtētas pārāk zemu.
1.39. punkta otrais ievilkums – attiecībā uz kategoriju “Kohēzija” Komisija norāda, ka tās aplēse par
risku maksājuma laikā ietilpst Revīzijas palātas aprēķinātajā kļūdu intervālā.
Trešais ievilkums – attiecībā uz kategoriju “Dabas resursi” Komisija atzinīgi vērtē to, ka AGRI ĢD
aplēstais risks maksājuma laikā (1,9 %) ir ļoti tuvs Revīzijas palātas kļūdu īpatsvaram (2,0 %) un ir tā
robežās.
Komisija ziņo par finanšu korekcijām un līdzekļu atgūšanu sarežģītā veidā un ne vienmēr
skaidri
1.40. Komisija uzsver, ka svarīgi ir preventīvie un koriģējošie pasākumi, lai nodrošinātu, ka tikai
izdevumi, kas veikti saskaņā ar tiesisko regulējumu, tiek finansēti no ES budžeta, tādējādi aizsargājot
Savienības finanšu intereses un pierādot tās koriģējošo kapacitāti. Šie pasākumi arī stimulē
dalībvalstis uzlabot to pārvaldības un kontroles sistēmas.
Lai gan tiem ir viens un tas pats galīgais mērķis, mehānismi, kas paredzēti dažādo programmu
juridiskajā pamatā, dažādās izdevumu jomās var ievērojami atšķirties. Turklāt koriģējošo pasākumu
ietekme var arī atšķirties, jo attiecīgie juridiskie pamati var paredzēt neto finanšu korekciju
piemērošanu un/vai neattiecināmu summu aizstāšanu ar atbilstīgiem projektiem.
Lai sniegtu pilnīgu un pārredzamu pārskatu par preventīvajiem un koriģējošajiem pasākumiem, ir
jāizklāsta visu šo dažādo mehānismu ietekme.
Ziņojumu sagatavošana šobrīd ir izstrādāta tā, lai atbildētu uz dažādu ieinteresēto personu
pieprasījumiem. Komisija analizēs, vai ziņošanu par finanšu korekcijām un atgūtajām summām var
vēl vairāk racionalizēt attiecībā uz 2021.–2027. gada DFS.
1.41. Komisija uzskata, ka “apstiprinātās” korekcijas un atgūstamie līdzekļi ir vissvarīgākā
informācija ziņošanas vajadzībām, jo tās atspoguļo Komisijas lēmumu vai dalībvalsts piekrišanu
piemērot korekciju. Tomēr varētu būt laika atšķirība starp šo lēmumu un koriģējošo pasākumu
īstenošanu tādu iemeslu dēļ, kas tieši izriet no piemērojamā tiesiskā regulējuma. Tāpēc gan
“apstiprināts”, gan “īstenots” ir svarīgi jēdzieni.
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Turklāt Komisija izmanto gan preventīvus, gan koriģējošus instrumentus. Ex ante atskaitījumi ir
visefektīvākie mehānismi, lai novērstu neattiecināmu izdevumu finansēšanu no ES budžeta. Ex post
korekcijas parasti attiecas uz ex post kontroli vai revīzijas konstatējumiem.
Komisija uzsver, ka gan neto korekcijas, gan līdzekļu aizstāšana ir korektīvi pasākumi, kas nodrošina,
ka nepareizi izdevumi tiek izslēgti no ES finansējuma, un liek dalībvalstīm novērst nepilnības to
pārvaldības un kontroles sistēmās.
1.43. Attiecībā uz kategoriju “Kohēzija” 2014.–2020. gada plānošanas periodam dalībvalstis piemēro
finanšu korekcijas savos Komisijai iesniegtajos gada programmu pārskatos. Šī informācija gada
darbības pārskatos ir apkopota pilnīgi pārredzami par katru gadu (1,5 miljardi EUR un
0,5 miljardi EUR atskaitīti no kontiem grāmatvedības gadā attiecīgi par ERAF/KF un ESF/JNI
2020. gadā).
Šīs
finanšu
korekcijas
nav
iekļautas
1098 miljonu EUR
summā.
Neto finanšu korekcijas, neraugoties uz sarežģītajiem kritērijiem, kas jāizpilda, kā to noteicis viens no
likumdevējiem, turpina darboties kā stimuls dalībvalstīm veikt finanšu korekcijas pirmajā instancē
pirms pārskatu iesniegšanas.
1.50. Komisija vēlas precizēt, ka 8. nodaļā Revīzijas palātas konstatētās nepilnības izpētē par
atlikušo kļūdu īpatsvaru ir saistītas ar to, ka nav pietiekami formalizēta procedūra ziņošanai par
iespējamu krāpšanu Komisijai. Komisija pieņem saistīto ieteikumu (skatīt Komisijas atbildes par
8.28. punktu un 8.3. ieteikumu).
SECINĀJUMI
1.53. Secinājumā – Komisija piešķir lielu nozīmi ES budžeta pareizai finanšu pārvaldībai. Komisija
kā ES budžeta pārvaldītāja ieviesa stabilas daudzgadu kontroles stratēģijas, kas paredzētas
konstatēto nepilnību novēršanai, atklāšanai un koriģēšanai. Tā arī veic pasākumus, lai panāktu
turpmāku vienkāršošanu starp programmām.
Attiecībā uz ES budžeta ieņēmumiem Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka šajā jomā nav būtisku
kļūdu.
Attiecībā uz izdevumiem Komisija uzskata, ka kļūdu īpatsvars, kas vislabāk atspoguļo visus
dalībvalstu un tās dienestu centienus, ir risks slēgšanas laikā (skatīt arī atbildi par 1.35. punktu), ar ko
nosaka atlikušo kļūdu līmeni pēc tam, kad ir veiktas visas ex post pārbaudes un korekcijas. Attiecībā
uz 2020. gadu kopējais risks slēgšanas brīdī tiek lēsts 0,9 % apmērā, kas ir krietni zem 2 % būtiskuma
sliekšņa un atbilst abu iepriekšējo gadu līmenim (0,7 % 2019. gadā).
Turklāt, pateicoties savai detalizētajai pārvaldības analīzei par katru programmu (skatīt arī atbildi
par 1.17. punkta b) apakšpunktu), Komisija var gūt niansētu priekšstatu par riska līmeni politikas
jomās un izdevumu programmās. Tas liecina, ka riski maksājuma laikā attiecībā uz izdevumiem katrā
politikas jomā nav viendabīgi zemi, vidēji vai augsti (skatīt 2020. gada pārvaldības un snieguma
ziņojumu, II sējuma 78. lpp.). Tas ļauj precīzi noteikt, kur pastāv riski un to pamatcēloņi, un veikt
mērķtiecīgus koriģējošus pasākumus:
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zemāka riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā ir mazāks par 1,9 %, veido 56 % no
kopējiem izdevumiem,
vidēja riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā ir no 1,9 % līdz 2,5 %, veido 16 % no
kopējiem izdevumiem un
augstāka riska izdevumi, kuru risks maksājuma laikā pārsniedz 2,5 % vai ir konstatēti
nopietni trūkumi, veido 28 % no kopējiem izdevumiem.
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Tas palīdz Komisijai secināt, ka risks maksājuma laikā ir zem būtiskuma sliekšņa attiecībā uz
vairāk nekā pusi no attiecīgajiem izdevumiem.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA PĀRSKATU
“IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATĀ.
2. NODAĻA. BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBA”

IEVADS
2.1. Eiropas Savienības (ES) budžets bija pamatā ES reakcijai uz Covid-19 pandēmiju. Komisijai
pēc tam, kad Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā noteica, ka Covid-19
uzliesmojums ir pandēmija, vajadzēja tikai trīs nedēļas, lai iesniegtu priekšlikumus koordinētai un
visaptverošai rīcībai, izmantojot ES budžetu. Tas ietvēra finansējuma ātru un elastīgu
piesaistīšanu, lai apmierinātu vissteidzamākās vajadzības, bez nekādiem kompromisiem par
augstāko finanšu pārvaldības standartu piemērošanu. Minētā rīcība ietvēra šādus pasākumus:
— kohēzijas politikas ietvaros īstenotās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu
(CRII), kuras dalībvalstīm ļauj sekmēt elastības pasākumus un piesaistīt aptuveni
23 miljardus EUR. Šīs iniciatīvas palīdz cīnīties pret Covid-19 pandēmiju, atbalstot veselības
aprūpi, mazos uzņēmumus un darbiniekus,
— Ārkārtas atbalsta instrumenta atkārtotu aktivizēšanu, paredzot budžetu 2,7 miljardu EUR
apmērā, ko papildina dalībvalstu papildu ieguldījumi vēl 750 miljonu EUR apmērā, lai
novērstu pārrobežu veselības ārkārtas situāciju,
— papildu finansējumu 415 miljonu EUR apmērā Savienības civilās aizsardzības mehānismam /
rescEU, lai nekavējoties likvidētu katastrofu sekas visvairāk skartajos apgabalos,
— ES Solidaritātes fonda paplašināšanu, lai papildus dabas katastrofām ietvertu lielās veselības
krīzes, un
— jaunu finanšu instrumentu, t. i., atbalsta programmu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas
situācijā (SURE), ar budžetu gandrīz 100 miljardu EUR apmērā.
Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Komisija bez sarežģījumiem un ātri sadarbojās,
lai šos pasākumus pieņemtu rekordīsā laikā, un tie stājās spēkā līdz 2020. gada aprīļa beigām.
Izteikti inovatīvā programma SURE stājās spēkā 2020. gada 19. maijā.
Šo pasākumu finansēšanai vajadzēja piesaistīt visus līdzekļus un veikt elastības pasākumus. Kopumā
2020. gada budžets maksājumos tika palielināts par vairāk nekā 10 miljardiem EUR, Covid-19
krīzes novēršanai aktivizējot visus atlikušos resursus atbilstīgi 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu
shēmai (DFS) un saistību apropriācijās padarot pieejamus gandrīz 70 miljardus EUR. Konkrēti,
investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ļāva dalībvalstīm ātri piekļūt finansējumam,
savukārt Ārkārtas atbalsta instruments ļāva Komisijai koordinēt un palīdzēt krīzes pārvarēšanai
vajadzīgajos iepirkuma pasākumos.
Budžeta proaktīva pārvaldība nodrošināja ātru un efektīvu 2020. gada budžeta izpildi. Pēc
Komisijas ierosinājuma tika pieņemti deviņi budžeta grozījumi — vairāk nekā jebkurā citā gadā
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam un bieži vien rekordīsā laikā. Turklāt tika veikti
28 budžeta lēmējinstitūciju pārvedumi un simtiem autonomu Komisijas pārvedumu. Tāpēc ES
2020. gada budžets tika iztērēts gandrīz pilnībā gan saistībās, gan maksājumos, un kopš 2014. gada
tas ir labākais rezultāts, kas sasniegts neatkarīgi no sarežģītajiem apstākļiem.
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Budžeta un finanšu pārvaldība 2020. gadā
2.3. Komisija uzsver, ka ar budžeta grozījumiem 2020. gadā ieviestie papildinājumi, kuri bija
paredzēti, lai reaģētu uz Covid krīzi, lielā mērā bija saistīti arī ar īpašu instrumentu “bez
temata” — piemēram, elastības instrumenta (1,1 miljards EUR) un vispārējās DFS rezerves
(2,7 miljardi EUR) — piesaistīšanu. Tādējādi ar papildu finansējumu tika risinātas arī citas
problēmas, jo īpaši problēmas saistībā ar migrāciju un drošību.
2.7. Kopš pandēmijas uzliesmojuma Eiropas Parlaments, ES Padome un Komisija ir vienojušies par
bezprecedenta atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU) aptuveni 800 miljardu EUR
apmērā (faktiskajās cenās) kā mērķorientētu reakciju uz pandēmiju; par to tiks regulāri ziņots, kā
noteikts tiesību aktos.
2.8. Komisija norāda, ka šajā punktā minētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā par Covid-19
tūlītējās reaģēšanas izdevumiem tika ietvertas programmas un instrumenti, attiecībā uz kuriem
2020. gadā tika paustas apņemšanās un veiktas pārdales un/vai papildinājumi, kas paredzēti ar Covid19 saistītiem mērķiem. Piemēram, saistības, kas norādītas 5. izdevumu kategorijā, nav iekļautas šajā
ziņojumā.
Koronavīrusa infopanelī ir sniegts pārskats par ES kohēzijas politikas reakciju uz Covid-19 krīzi,
tostarp tematisko pārplānošanu (parādot pieejamo kohēzijas politikas resursu pārdali veselības
darbībām, darījumdarbības atbalstam, cilvēkiem paredzētajam atbalstam, ar ko apkarot pandēmijas
sekas), kopā ar kvantitatīvajiem mērķiem, kas noteikti jaunajiem Covid-19 īpašajiem rādītājiem,
kā arī finanšu elastības un likviditātes CRII(+) pasākumu īstenošanu.
2.11. Pēc novēlotā sākuma kohēzijas politikas programmu īstenošana turpinās labi. Komisija uzsver,
ka augstais līdzekļu apguves līmenis 2019. un 2020. gadā liecina, ka daļa no kavēšanās programmu
sākumā tiek atgūta.
2.17. Pēc novēlotā sākuma 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmu īstenošana turpinās labi.
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 2020. gada decembra
beigās, kad vispārējās kohēzijas politikas atlases rādītājs sasniedza 107 % (t. i., aptuveni par
10 procentpunktiem augstāks nekā 2007.–2013. gadā).
Turklāt Komisija uzsver, ka augstais līdzekļu apguves līmenis 2019. un 2020. gadā liecina, ka daļa no
kavēšanās programmu sākumā tiek atgūta.
Ar Covid-19 krīzi saistīto faktoru kopējā ietekme vēl ir jānosaka, un tā būs pilnībā novērtējama
2021. gadā.
Komisija uzskata, ka secinājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS būtu jāizdara piesardzīgi, jo dažas
būtiskas atšķirības starp 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda Kopīgo
noteikumu regulu (KNR) (piemēram, augstais ikgadējā priekšfinansējuma līmenis, “n+3” noteikums
un gada pārskatu apstiprināšanas process) nozīmē, ka pēdējā minētajā laikposmā maksājuma
temps var būt lēnāks.
Komisija arī uzsver, ka iepriekšējās DFS 2013. gads bija izņēmuma gads to pārejas noteikumu dēļ,
kas izvirzīti jaunajām 2004. un 2007. gada ES paplašināšanās kārtu dalībvalstīm. Vairumam šo
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dalībvalstu1 “n+3” noteikumu piemēroja 2008.–2010. gada saistībām, kā arī paralēli piemēroja “n+2”
noteikumu 2011.–2013. gada saistībām. Tas ievērojami paaugstināja to maksājumu līmeni, kas
vajadzīgi, lai izvairītos no saistību atcelšanas. 2020. gada beigās nebija līdzīgas ietekmes. Turklāt
situācija nav pilnībā salīdzināma arī atšķirīgā izdevumu attiecināmības beigu datuma dēļ:
2013. gadā īstenošanai bija atstāti tikai divi gadi (līdz 2015. gada 31. decembrim), savukārt
2020. gadā 2014.–2020. gada ESI fondu programmām bija atstāti trīs gadi (2023. gada
31. decembris), izņemot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), kur pašreizējās
programmas turpināsies līdz 2025. gada beigām. Turklāt, kā ERP ir norādījusi šā ziņojuma
2.15. punktā un arī savā 2019. gada pārskatā, ELFLA īstenošanas rādītāji (65 %) bija augstāki
nekā citiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem). Tāpēc Komisija
norāda, ka šajā ziņojuma punktā aprakstītie īstenošanas kavējumi, neattiecas uz ELFLA.
2.20. Pieredze, kas gūta Labākas īstenošanas darba grupā, kura izveidota, lai uzlabotu
struktūrfondu un Kohēzijas fonda īstenošanu 2007.–2013. gada periodā, pašreizējā periodā ir integrēta
programmās, kas saskārušās ar grūtībām.
Lai palīdzētu novērst līdzekļu apguves nepietiekamību un saistību iespējamo atcelšanu, Komisija
cieši uzrauga programmas, kuras uzskata par pakļautām kavējumu riskam. Lai uzlabotu situāciju,
tiek uzturēts ciešs dialogs ar attiecīgajām dalībvalstīm.
Komisija, kā jau norādījusi atbildēs uz ERP Īpašo ziņojumu Nr. 17/2018, atkārtoti uzsver, ka
snieguma jautājumi tiek risināti visā plānošanas periodā.
2014.–2020. gadā liela uzmanība ir pievērsta orientācijai uz rezultātu un snieguma satvaram ar
starpposma mērķiem un mērķrādītājiem, lai nodrošinātu to, ka progress tiek panākts, kā plānots.
Lai atbalstītu korektīvo pasākumu noteikšanu un īstenošanu uz vietas, 2019. gada snieguma
pārskata laikā īpaša uzmanība tika pievērsta programmām, kas pakļautas zema snieguma un/vai
saistību atcelšanas riskam.
Komisija sniedz dalībvalstīm būtisku atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību un konsultāciju
pakalpojumus, lai uzlabotu to līdzekļu apguves spējas un sasniegtos rezultātus (piemēram,
Peer2Peer labas prakses un zināšanu apmaiņa REGIO TAIEX ietvaros, JASPERS, kas palīdz
sagatavot kvalitatīvus projektus, kuri var uzlabot līdzekļu apguvi 2014.–2020. gadā).
Turklāt Komisija ierosināja vairākus pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm pārvarēt ar Covid saistīto
krīzi, tostarp tiesību aktu izmaiņas saskaņā ar Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu
(CRII) un Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+). Šie grozījumi tika
pieņemti un nodrošināja papildu elastību un likviditāti, lai varētu ātri izmantot kohēzijas politikas
atbalstu, un to mērķis bija samazināt administratīvo slogu.
Komisija 2020. gada martā izveidoja CRII uzdevumgrupu, kas palīdz dalībvalstīm īstenot pretkrīzes
pasākumus. Līdz 2020. gada beigām REGIO ĢD un EMPL ĢD ātri atbildēja uz gandrīz
500 interpretācijas jautājumiem, kas saistīti ar CRII, un atbildes publicēja īpašā tīmekļa vietnē, kas
pieejama visām vadošajām iestādēm.
2020. gadā tika veikti ievērojami pārplānošanas pasākumi. Komisija, lai koronavīrusa krīzes dēļ
risinātu katras dalībvalsts steidzamās vajadzības, rekordīsā laikā pieņēma attiecīgos programmas
grozījumus. Papildus līdzekļu pārplānošanai ir pieejami arī citi vienkāršojumi, kurus izmanto
1
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Izņēmumi bija Horvātija, Rumānija un Slovākija, attiecībā uz kurām “n+3” noteikums tika piemērots
visu periodu.
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dalībvalstis, piemēram, termiņu pagarināšana, paātrināti maksājumi, tiesības ar atpakaļejošu datumu
segt ar Covid saistītos izdevumus utt. Komisijas ierosinātajiem pasākumiem saistībā ar iniciatīvu
“Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU)” arī jāpaātrina šo
papildu resursu īstenošana; šādi pasākumi ietver noteikumus, saskaņā ar kuriem ES līdzfinansējums
var sasniegt 100 %, noteikumus, kas atbalsta apjomu nosaka pietiekami plaši, lai vajadzības aptvertu
vispusīgi, un vairākus ierobežojumus, kurus parasti piemēro kohēzijas politikai un kuri neattieksies uz
REACT-EU.
Turklāt, tā kā dalībvalstis novirza REACT-EU resursus pašreizējai kohēzijas politikas izpildes
sistēmai, tam būtu jānodrošina sekmīga īstenošana.
Riski un izaicinājumi
2.21. Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.20. punktu.
2.22. Vairāku vienkāršošanas pasākumu ieviešana, kā arī ievērojamais priekšfinansējuma
samazinājums jaunajā plānošanas periodā var stimulēt ātrāku starpposma maksājumu pieprasījumu
iesniegšanu. Attiecībā uz šā punkta pirmajā ievilkumā minēto risku, ka 2021.–2027. gada DFS dalīti
pārvaldīto fondu īstenošanas uzsākšana tiks kavēta, ir nepieciešams paredzēt izdevumu
attiecināmības pārklāšanās periodu starp abiem plānošanas periodiem, ņemot vērā to, ka daudzu
darbību īstenošanai nepieciešami vairāki gadi un ka vienmēr būs sākuma un beigu posms. Komisija
uzlabo pāreju no viena perioda uz nākamo ar vairākiem pasākumiem, tostarp sadalot lielākus
projektus posmos.
2.24. Pandēmija 2020. gadā un no tās izrietošā prioritāte, kas piešķirta Eiropas Savienības
Atveseļošanas instrumenta (NextGenerationEU) apstiprināšanai, ir galvenais novēlotās
pieņemšanas iemesls. Tomēr, kopš 2021. gada februārī pabeigtas sarunas starp likumdevējiem par
kohēzijas politikas tiesiskā regulējuma saturu, Komisija un dalībvalstis ir veidojušas intensīvu,
neoficiālu dialogu. Tas ļaus ātri un oficiāli iesniegt partnerības nolīgumus un programmas pēc to
stāšanās spēkā, kā arī tos apstiprināt.
2.25. Komisija atsaucas uz savām atbildēm, kas sniegtas uz 2.22. un 2.24. punktu.
Komisijas priekšlikums par kohēzijas politikas tiesību aktiem 2021.–2027. gadam tika izstrādāts
2018. gada maijā, gandrīz pusgadu agrāk nekā līdzvērtīgs priekšlikums 2011. gadā.
2.26. Komisija norāda, ka šajā punktā aprakstītie īstenošanas kavējumi neattiecas uz ELFLA.
Skatīt arī Komisijas atbildi uz 2.18. punktu.
2.27. ES kohēzijas politikas finansējumu iegulda dalībvalstu administratīvo spēju veidošanā
saskaņā ar 2014.–2020. gada plānošanas perioda 11. tematisko mērķi un tehnisko palīdzību, kas
paredzēta, lai stiprinātu fondu pārvaldības administratīvās spējas. Investīcijas dalībvalstu
administratīvajās spējās turpinās finansēt 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Turklāt dalībvalstis
var papildināt “standarta” tehnisko palīdzību ar otru tehniskās palīdzības veidu, t. i., “finansējumu,
kas nav saistīts ar tehniskās palīdzības izmaksām” (KNR 37. pants). Turklāt vairākas dalībvalstis
izstrādās administratīvo spēju veidošanas ceļvedi 2021.–2027. gada periodam, iekļaujot
pārorientāciju, lai aptvertu plašāku spēju veidošanas darbību klāstu. Tam kopā ar ievērojamu
kohēzijas politikas vienkāršošanu 2021.–2027. gadā vajadzētu ļaut stabili īstenot ES līdzekļus.
2.29. Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.22. punktu.
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Runājot par ELFLA, Komisija norāda, ka, lai gan šīs atbildes sagatavošanas laikā vienošanās par
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) regulām nebija panākta, Eiropadome 2020. gada jūlija
secinājumos par DFS vienojās par “n+2” noteikumu attiecībā uz ELFLA.
2.30. Komisija uzsver, ka izvēlēties, kuru programmu izmantot konkrētām investīcijām vai
reformām, ir katras dalībvalsts prerogatīva. Turklāt, īstenojot Atveseļošanas un noturības
mehānismu (ANM), dalībvalsts ir saņēmēja, nevis Komisijas īstenošanas partnere.
ANM paredz, ka dalībvalstīm jāierosina nacionālie atveseļošanas un noturības plāni ar reformām un
investīcijām un ka finansējums tiks saņemts tikai pēc progresa panākšanas to īstenošanā.
Komisija uzskata, ka ir lietderīgi, ja ANM nodrošina pilnīgu plāna aplēsto izmaksu finansēšanu
(līdz maksimālajam piešķīrumam), ņemot vērā dalībvalstu ārkārtīgi lielo finansējuma nepieciešamību
pēc Covid. Turklāt ANM finansējums paredz ievērot nosacījumu kopumu (novērtēšanas kritērijus,
starpposma mērķus un mērķrādītājus) un var būt piemērotāks dalībvalstīm noteiktās situācijās, kas
kopumā var būt par pamatu mērķorientētākai dažādu pieejamo finansēšanas instrumentu
izmantošanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka finansēšanas instrumenta pievilcību
salīdzinājumā ar citu instrumentu (piemēram, ANM salīdzinājumā ar dalītas pārvaldības fondiem)
nevar novērtēt, pamatojoties tikai uz to izmaksu daļu, kuras segtu viens vai otrs instruments.
Jebkurā gadījumā dalībvalstīm ir jānodrošina, lai nenotiktu dubulta finansēšana.
2.32. Komisija, saskārusies ar Covid-19 pandēmiju, situācijas atrisināšanai ir sniegusi programmas
iestādēm mērķorientētu papildu atbalstu un sadarbojusies ar revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu
stabilu un saskaņotu pieeju. Ņemot vērā šo situāciju, programmu iestādēm tika nosūtīts skaidrs
vēstījums, ka noteikumu ievērošana joprojām ir priekšnoteikums. Iespējamos jaunos riskus, ko
rada politikas reakcija uz Covid-19 pandēmiju, tostarp raksturīgos riskus, kas saistīti ar jauna veida
izdevumiem vai saskaņotām procedūrām, novērtē revīzijas iestādes. Turklāt Komisija proaktīvi
izveidoja CRII jautājumu un atbilžu platformas vietni, lai vadošajām un revīzijas iestādēm sniegtu
konkrētas atbildes uz to jautājumiem CRII pasākumu ieviešanas jomā. Atbildes tika sniegtas uz
vairākiem simtiem jautājumu. Komisija ir nodrošinājusi revīzijas iestādes arī ar īpašu izvērtējumu,
kurā analizēti iespējamie scenāriji, kas rodas sakarā ar krīzi, un atjauninātu risku novērtējumu,
ņemot vērā to revīzijas plānošanu un darbu. Visbeidzot Komisija savas iekšējās kontroles sistēmas
pastāvīgas atjaunināšanas ietvaros ir pārskatījusi risku reģistru un noteikusi īpašus jaunos riskus
kopā ar konkrētām risku mazināšanas iniciatīvām, kas tiek īstenotas notiekošajos un turpmākajos
ikgadējos pārvaldības pasākumos.
Attiecībā uz ELFLA Komisija pieņēma Regulu (ES) Nr. 2020/532, kurā dalībvalstīm paredzēti
noteikumi ar reālistiskām un sasniedzamām kontroles prasībām. Grozītie noteikumi bija
ierobežoti laikā un darbības jomā, un tajos tika ierosinātas alternatīvas metodes, lai dalībvalstis
veiktu kontroles atbilstīgi Covid-19 ierobežojumiem un tādējādi, sadarbojoties ar sertifikācijas
struktūrām, turpinātu nodrošināt labu pamatu pārliecības iegūšanai.
2.33. ANM ir uz sniegumu balstīts instruments, kur maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz
starpposma mērķu un mērķrādītāju izpildi. Tāpēc maksājumu likumība un pareizība ir saistīta vienīgi
ar saskaņoto starpposma mērķu un mērķrādītāju sekmīgu sasniegšanu.
Regulas 22. pants dalībvalstīm kā ES līdzekļu saņēmējām uzliek pienākumu nodrošināt lietderīgu
un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, tostarp pārbaudīt atbilstību piemērojamajiem ES un valsts
tiesību aktiem un nepieļaut dubulto finansējumu. Šajā sakarā instrumenta darbības laikā Komisija
var veikt sistēmu revīzijas attiecībā uz dalībvalstu iekšējās kontroles kārtību, lai nodrošinātu, ka
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dalībvalstis pilda savas saistības atbilstīgi 22. pantam. Turklāt plāna īstenošanas laikā Komisija veiks
arī uz risku balstītas kontroles un revīzijas tajos gadījumos, kad ir aizdomas par nopietniem
pārkāpumiem, ko dalībvalstis nav novērsušas (t. i., krāpšanu, korupciju vai interešu konfliktiem),
vai finansēšanas nolīguma vai aizdevuma līguma saistību klaju neizpildi.
Visbeidzot, Komisija ir pilnvarota proporcionāli samazināt un atgūt neatmaksājamā atbalsta
summas vai prasīt aizdevumu pirmstermiņa atmaksu krāpšanas, korupcijas, interešu konflikta
gadījumos, kuri ietekmē Savienības finanšu intereses un kurus dalībvalstis nav novērsušas, un/vai to
saistību klajas neizpildes gadījumos, kas noteiktas finansēšanas nolīgumā un/vai aizdevuma līgumā
(kas ietver dubultu finansējumu).
Skatīt arī Komisijas atbildi uz 2.30. punktu.
2.37. Lai gan instruments SURE ir palielinājis ES budžeta nominālo pakļautību finanšu riskiem, līdz
2021. gada maija beigām palielinot ES aizdevumu apjomu par gandrīz 90 miljardiem EUR, tā
struktūra tika veidota tā, lai praksē ES budžetam radītais risks tiktu samazināts līdz minimumam.
Papildus visu dalībvalstu sniegtajām garantijām SURE regulā iekļauti vairāki prudenciālie
noteikumi, piemēram, i) trīs lielāko aizdevumu koncentrācijas ierobežojums ir 60 % no maksimālās
SURE ietvaros piešķirtās summas, ii) maksimālais ikgadējo riska darījumu apjoms ir 10 % (t. i.,
katru gadu veicamais maksājums nepārsniedz 10 miljardus EUR) un iii) iespēja Komisijai vajadzības
gadījumā refinansēt aizņēmumus.
2.39. Šajā punktā aplūkoto ES budžeta gada pakļautību riskam 2020. un 2021. gadā jāsadala divās
daļās: riska darījumi, kam uzkrājumus nodrošina garantiju fonds (piemēram, maksājumi, kas
saistīti ar trešām valstīm), un riska darījumi bez uzkrājumiem (piemēram, maksājumi, ko veic
dalībvalstis).
Tomēr šie rādītāji ietver risku, kas saistīts ar riska darījumiem ar trešām valstīm (attiecīgi 3,1 un
3 miljardi EUR 2020. un 2021. gadā) un ko pirmām kārtām uzņemas Garantiju fonds ārējai
darbībai.
2.40. Papildus tam, lai uzlabotu savu regulējumu, ar ko pārvaldīt risku, kurš izriet no dažādiem
iespējamo saistību avotiem, Komisija jau īsteno jaunu diversificētu finansēšanas stratēģiju, lai
atbilstoši reaģētu uz stingrāko pieeju instrumenta NextGenerationEU finansēšanai kapitāla tirgos2.
Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.37. punktu.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
2.42. Komisija uzsver, ka ar budžeta grozījumiem 2020. gadā ieviestie papildinājumi daļēji bija
paredzēti, lai reaģētu uz Covid krīzi, kā arī lai piesaistītu vairākus īpašus instrumentus, ar ko risināt
citas problēmas, jo īpaši tās, kas saistītas ar migrāciju un drošību.
2.44. Komisija uzsver, ka tās iekšējā ziņojumā par Covid-19 tūlītējās reaģēšanas izdevumiem,
kurā norādītas saistības 12,9 miljardu EUR apmērā tiešā un netiešā pārvaldībā kā summa, kas līdz
2020. gada beigām bija darīta pieejama ar Covid-19 saistītiem mērķiem, ir ietvertas tikai tās
programmas un instrumenti, attiecībā uz kuriem 2020. gadā tika paustas apņemšanās un veiktas
2
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pārdales un/vai papildinājumi, kas paredzēti ar Covid-19 saistītiem mērķiem. Tādējādi atsevišķas
saistības, piemēram, tās, kas norādītas 5. izdevumu kategorijā, tajā nav iekļautas.
No 2020. gada pirmā pusgada Komisija ir sākusi iekšēji izsekot ES līdzekļus, kas izmantoti ar
Covid-19 saistītiem mērķiem, tostarp jau iepriekš uzņemtām saistībām.
2.45. Komisija uzsver, ka neizpildīto saistību (RAL) līmenis vienmēr palielinās, ja starpība starp
saistību līmeni un maksājumu līmeni ir pozitīva un ja to nemazina saistību atcelšana. Maksājumu
līmenis ir atkarīgs no programmu tēriņu vajadzībām. Galvenais virzītājspēks ir tas, kā dalībvalstis
īsteno dalītās pārvaldības fondus. Maksājumi ir atkarīgi arī no budžeta lēmējinstitūcijas, kas gada
budžetos piešķir nepieciešamos līdzekļus.
Turklāt Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.11. punktu.
2.46. Komisijas kopējā atbilde uz 2.46. un 2.47. punktu
Komisija norāda, ka šajā punktā aprakstītie īstenošanas kavējumi neattiecas uz ELFLA.
Pēc novēlotā sākuma 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmu īstenošana turpinās labi.
Skatīt arī Komisijas atbildes uz 2.17., 2.18. un 2.20. punktu.
2.48. Attiecībā uz risku, ka 2021.–2027. gada DFS dalīti pārvaldīto fondu īstenošana tiks kavēta,
Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.22. punktu.
Attiecībā uz ANM dēļ paaugstināto risku Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz
2.33. punktu.
Turklāt, kā norādīts tās atbildē uz 2.19. un 2.26. punktu un kā norādījusi ERP 2.24. punktā, Komisija
uzsver, ka šajā punktā aprakstītā kavēšanās nepieciešamo tiesību aktu pieņemšanā un finansējuma
lēnā apguve (kā arī citi saistītie riski) neattiecas uz ELFLA sakarā ar pārejas regulas (Eiropas
Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regula (ES) 2020/2220) pieņemšanu un lauku
attīstības programmu paplašināšanu.
2.49. Komisija norāda, ka, lai ņemtu vērā iespējamo saistību pieaugošo summu (un saistīto risku,
kam pakļauts ES budžets), tā izstrādā jaunus riska pārvaldības rīkus, tostarp izveidojot visu
ģenerāldirektorātu kopīgo koordinācijas komiteju iespējamo saistību jomā3.
Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.37. punktu.
2.1. ieteikums. Ziņot par ES finanšu līdzekļiem, ko izmanto ar Covid-19 saistītiem mērķiem
Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam
No 2021. gada Komisija pievērsīsies tam, lai atveseļotos no Covid-19 pandēmijas, un izpildīs savus
ziņošanas pienākumus, jo īpaši attiecībā uz instrumentu NextGenerationEU. Komisija neplāno
sagatavot citus ziņojumus par tūlītēju reaģēšanu papildus jau esošajiem ziņojumiem par dažādiem
instrumentiem.
3
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2.2. ieteikums. Pakāpeniski samazināt neizpildītās saistības
Komisija piekrīt šim ieteikumam
Komisija uzraudzīs budžeta izpildi un RAL vispārējā līmeņa attīstību, kā arī saistītos pamatfaktorus.
Tā regulāri informē Padomi un Eiropas Parlamentu par prognozētajām vajadzībām un
iespējamiem riskiem nākotnē. Šī informācija jo īpaši ir iekļauta gada pārskatā par ES budžeta
maksājumu ilgtermiņa prognozēm. Komisija sagatavo prognozi, pamatojoties uz plašu pieejamo
datu klāstu (iepriekšējo gadu budžeta izpildi, faktiskā budžeta izpildi un jaunākajām norisēm, kā arī
nākamā gada budžeta projektā norādītajām turpmākajām vajadzībām). Turklāt Komisija ņem vērā
dalībvalstu prognozes par ESI fondu — kas ir DFS veikto kopējo maksājumu aplēšu galvenais
virzītājspēks — īstenošanu.
Laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam Komisija, lai veicinātu un paātrinātu kohēzijas politikas
īstenošanu, ierosināja virkni vienkāršošanas pasākumu. Lai gan lielākā daļa no tiem ir saglabāti
politiskajā vienošanās, kas panākta starp likumdevējiem, Komisija pauž nožēlu, ka “n+2” saistību
atcelšanas noteikuma atjaunošana nav apstiprināta. Šajā jaunā budžeta cikla agrīnajā posmā
Komisija uzskata, ka “n+3” saistību atcelšanas noteikuma ievērošanas sekas kopā ar novēloto
vienošanos par tiesību aktiem, ar ko regulē vairumu dalītās pārvaldības fondu, un valsts iestāžu
pievēršanās instrumenta NextGenerationEU īstenošanai nākamajos gados, ņemot vērā tā ierobežotāko
termiņu, 2021.–2027. gada DFS laikā ļaus saglabāt nomināli pieaugošo RAL tendenci.
Turklāt Komisija atgādina, ka, no vienas puses, budžeta pieņemšana galvenokārt ir budžeta
lēmējinstitūcijas kompetencē, kas ietver pietiekama līmeņa maksājumu apropriāciju piešķiršanu, un
ka, no otras puses, īstenošanu, jo īpaši dalītās pārvaldības fondu gadījumā, pārvalda valstu iestādes
un tā lielā mērā ir atkarīga no noteikumiem, ko attiecīgajos pamataktos ir paredzējuši likumdevēji.
Šajā sakarā Komisija turpinās cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī dalībvalstu
valsts iestādēm.
2.3. ieteikums. Veicināt ES finansējuma pareizu izlietošanu
Komisija piekrīt ieteikumam un jau ir sākusi to īstenot.
Attiecībā uz kohēzijas politiku dalītās pārvaldības jomā, Komisija jau tagad sniedz ievērojamu
konsultatīvu atbalstu dalībvalstīm un turpinās to darīt. Attiecībā uz papildu riskiem, kas varētu
rasties saistībā ar krīzi un dalībvalstīm piešķirtajiem papildu līdzekļiem, Komisija uzsver, ka situācijas
atrisināšanai tā ir sniegusi programmu vadošajām iestādēm mērķorientētu papildu atbalstu un
paralēli sadarbojusies ar revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu stabilu un saskaņotu revīzijas pieeju.
Neraugoties uz situāciju, programmu iestādēm tika nosūtīts skaidrs vēstījums, ka noteikumu
ievērošana joprojām ir priekšnoteikums.
Komisija turpina rūpīgi novērtēt situāciju un iespējamo ieilgušās krīzes ietekmi uz pārliecības
iegūšanas procesu un pastāvīgi atbalsta visas programmu iestādes, lai uzlabotu to administratīvās
spējas.
Attiecībā uz ELFLA Komisija turpina atbalstīt dalībvalstis, izmantojot tehnisko palīdzību, kas
pieejama saistībā ar ELFLA un instrumentu NextGenerationEU, kā arī izmantojot pašreizējos KLP
tīklus un spēju veidošanas darbības, tostarp izplatot vadlīnijas un paraugpraksi.
Komisija atsaucas uz savu atbildi, kas sniegta uz 2.32. punktu.
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Attiecībā uz ANM kā lielāko jauno finansēšanas instrumentu saņēmēji ir dalībvalstis, kuras savukārt
uzņemas galveno atbildību par pareizu līdzekļu izmantošanu (sk. arī 2.33. punktu). Komisijas
dienesti ir snieguši norādījumus un sadarbojušies ar dalībvalstīm, lai izveidotu pienācīgas
uzraudzības un kontroles sistēmas.
Tas jo īpaši tika darīts, izmantojot vispārīgus norādījumus par to, kā izstrādāt atveseļošanas un
noturības plānus ar īpašām iedaļām par kontrolēm un revīziju un par īstenošanas uzraudzību,
atbildes uz konkrētiem dalībvalstu jautājumiem, atsauksmes par uzraudzības un kontroles sistēmu
pirmajiem uzmetumiem vai projektiem un nodrošinot dalībvalstīm pašnovērtējuma kontrolsarakstu
par kontroles un revīzijas sistēmām.
Komisija turpinās novērtēt kontroles sistēmas, kuras dalībvalstis aprakstījušas savos galīgajos
atveseļošanas un noturības plānos. Mehānisma īstenošanas laikā Komisija var sākt pārbaudes un
revīzijas un atgūt līdzekļus, ja dalībvalstis neievēro savas saistības vai nenovērš nopietnus
pārkāpumus.
Dalībvalstis visā īstenošanas periodā var lūgt tehnisko atbalstu arī no tehniskā atbalsta instrumenta.
Turklāt dalībvalstīs ANM īstenošanas laikā palīdzību varēs sniegt par Eiropas pusgadu atbildīgās
amatpersonas.
Attiecībā uz SURE Komisija sniedza konsultatīvu atbalstu dalībvalstīm, tehniskā līmenī savlaicīgi
sazinoties ar tām, lai pirms oficiāliem finansējuma pieprasījumiem noteiktu to, kuri izdevumi
varētu pretendēt uz SURE finansējumu, un to izmaksas. Komisija regulāri uzrauga SURE
aizdevumu izmantošanu, iesniedzot divreiz gadā ziņojumus, kā arī pamatojoties uz dalībvalstu
ziņošanas pienākumiem, ja finanšu palīdzība plānotajiem izdevumiem tika piešķirta ex ante.
Komisija, lai uzlabotu paziņotās informācijas kvalitāti, ir pievērsusi uzmanību dalībvalstu
ziņošanas nepilnībām. Ja Komisija dalībvalstīs konstatē iespējamas līdzekļu apguves problēmas, tā
divpusēji sazinās ar šīm dalībvalstīm, lai apspriestu iespējamos risinājumus un nodrošinātu, ka visa
finanšu palīdzība tiek izmantota pienācīgi.
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EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS GADA
PĀRSKATU
IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATĀ “3. NODAĻA – IEŅĒMUMI”

IEVADS
3.1. Komisija atzinīgi vērtē to, ka ieņēmumu nodaļā nav būtisku kļūdu un ka pārbaudītās
sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojas efektīvi.
Attiecībā uz tradicionālajiem pašu resursiem (TPR) un no pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
iegūtajiem pašu resursiem Komisija veic pasākumus, lai pastiprinātu pēcpārbaudi saistībā ar ilgstoši
neatrisinātiem TPR jautājumiem un atceltu PVN atrunas, ja tas ir iespējams, kā arī lai reaģētu uz
Revīzijas palātas revīzijās konstatētajām TPR uzskaites nepilnībām Francijā, Spānijā un Nīderlandē.
Neatgūtās summas B kontā arī turpmāk tiks cieši uzraudzītas visās dalībvalstīs. Nepilnības, ko
Revīzijas palāta konstatējusi savā Īpašajā ziņojumā 04/2021 “Muitas kontrole: nepietiekama
saskaņotība kaitē ES finanšu interesēm”, tiks novērstas, stiprinot ES mēroga riska novērtējumu un
datizraci un attīstot kopējo analītikas spēju. Tiks veikti turpmāki pasākumi, lai uzlabotu risku
novērtējumu TPR pārbaužu plānošanai, un Komisija apsver iespēju veikt ikgadējas dokumentu
pārbaudes par TPR uzskaiti atsevišķi no tās parastās pārbaudes programmas. Tiks pētītas jaunas
pieejas un instrumenti ar e-komerciju saistīto risku novēršanai, un izpildes panākšanas stratēģija
attiecībā uz pārāk zemu novērtējumu tiks īstenota saskaņā ar 2022. gada sākumā gaidāmo Tiesas
spriedumu lietā pret Apvienoto Karalisti.
Attiecībā uz pašu resursiem, kas iegūti no nacionālā kopienākuma (NKI), Komisija veic
visaptverošus pasākumus attiecībā uz pieeju globalizācijai, tostarp pētniecību un izstrādi, attiecībā uz
NKI pašu resursu vajadzībām. Komisija uzskata, ka veiktie pasākumi ir samērīgi, gūtā pārliecība ir
līdzsvarota ar riskiem, kas konstatēti attiecībā uz globalizācijas jautājumiem.
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU ELEMENTU PĀRBAUDE
3.8. Komisija savā 2021. gada marta TPR pārbaudē konstatēja, ka trūkst reāla progresa attiecībā uz
trūkumu novēršanu TPR pārskatos Nīderlandē.
Komisija uzskata, ka Revīzijas palātas minētās nepilnības neapšauba ES un tās dalībvalstu finanšu
interešu aizsardzībai izveidoto sistēmu vispārējo efektivitāti pašu resursu kontekstā.
3.9. Komisija uzskata, ka atrunas ļauj aizsargāt ES un tās dalībvalstu finanšu intereses, lai vajadzības
gadījumā attiecīgā valsts veiktu nepieciešamās datu korekcijas saskaņā ar ES tiesību aktiem.
Konkrētajā Revīzijas palātas minētajā gadījumā Komisijai bija jāpaziņo atruna, lai aizsargātu ES un
tās dalībvalstu finanšu intereses, un jāprasa iesniegt NKI apkopošanas procedūru aprakstu, kas atbilst
saskaņotajam NKI uzskaitījuma ceļvedim. Pārskatītais apraksts tika iesniegts 2020. gada 31. martā, un
tā pārbaude ir krietni pavirzījusies uz priekšu.
3.10. EKS 2010 (Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas) ieviešana radīja nozīmīgus
metodoloģiskus uzlabojumus nacionālajos kontos, kas Komisijai bija rūpīgi jāpārbauda. Vajadzības
gadījumā tika formulētas atrunas, un NKI dati par gadiem, sākot no 2010. gada, bija atvērti
iespējamām izmaiņām. Lai ierobežotu NKI atrunu skaitu, Komisija pārbaudes cikla sākumā noteica
rīcības punktus, no kuriem daudzi jau ir īstenoti, un formulēja iepriekš minētās atrunas tikai par
konkrētiem jautājumiem. Tiks turpināti centieni šajā virzienā.
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3.11. Iepriekšējā cikla laikā Komisija veica visaptverošus pasākumus attiecībā uz pieeju
globalizācijai, tostarp pētniecību un izstrādi, attiecībā uz NKI pašu resursu vajadzībām.
Pirmkārt, Komisija pārbaudīja, vai pētniecības un izstrādes izdevumi tika kapitalizēti nacionālajos
kontos un novērtēti saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Vajadzības gadījumā dažām valstīm tika
formulētas ar konkrētiem darījumiem saistītas atrunas. Otrkārt, tā izveidoja agrīnās brīdināšanas
sistēmu, lai apkopotu ietekmi, ko nacionālajos kontos rada ievērojama starptautisku uzņēmumu
pārstrukturēšana. Treškārt, 2016. gadā tika sākta starptautisku uzņēmumu rūpīga pārbaude, kam
sekoja padziļināts pārskats par atlasītiem starptautiskiem uzņēmumiem, un netika konstatēti
pierādījumi par būtiskiem pievienotās vērtības izkropļojumiem. Pamatojoties uz šiem pasākumiem,
Komisija, sākot ar 2018. gadu, formulēja transversālu atrunu par globalizāciju. Komisija uzskata, ka
šis laika rāmis ir samērīgs, gūtā pārliecība ir līdzsvarota ar konstatētajiem riskiem.
3.12. Komisija turpinās pastiprināt neatrisināto TPR jautājumu pēcpārbaudi, prioritāti piešķirot
ilgstoši neatrisinātiem jautājumiem ar iespējamu finansiālu ietekmi. 2021. gada pirmajā ceturksnī vien
tika atrisināts 41 papildu jautājums (no 326). Tomēr jāuzsver, ka neatrisināto jautājumu atrisināšanas
paātrināšana ir atkarīga arī no dalībvalstu sadarbības.
Atrunas ir aizsardzības pasākums, lai mazinātu risku, ka nepareizam no PVN iegūtu pašu resursu
aprēķinam iestājas noilgums.
Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, aktīvi identificējot veidus, kā atrisināt problēmas, un, kad
vien iespējams, rīkojoties. Tas tiek darīts saskaņā ar Komisijas procedūrām un piemērojamiem tiesību
aktiem, kuru mērķis ir slēgt atlikušās atrunas.
3.2. izcēlums. Pastāvīgas nepilnības TPR pārskatu sagatavošanai piemērotajās valstu kontroles
sistēmās
Turpmākus pasākumus saistībā ar problēmām, kas Revīzijas palātas veiktajās revīzijās konstatētas
Spānijā, Francijā un Nīderlandē, 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 šos konstatētos trūkumus.
Līdz šim ir sākta pēcpārbaude par Revīzijas palātas revīzijas konstatējumiem Spānijā, un Nīderlandei
jau ir lūgts veikt koriģējošus pasākumus. Komisija savā 2021. gada marta TPR pārbaudē konstatēja,
ka trūkst reāla progresa attiecībā uz trūkumu novēršanu TPR pārskatos Nīderlandē.
Ja noteiktā termiņā netiks panākts nekāds progress vai netiks panākts pietiekams progress, lai
novērstu uzskaites trūkumus, Komisijas dienesti nevilcināsies lietu uzskatīt par tādu, uz kuru attiecas
LESD 258. pantā noteiktā pārkāpuma procedūra.
3.16. Komisija atgādina, ka šāda veida kontā būtībā pastāv liels trūkumu un kompleksuma risks.
Komisija turpinās pārbaudīt B kontu TPR pārbaudēs. Turklāt 2020./2021. gada TPR pārbaužu
programmās īpaša uzmanība ir pievērsta TPR uzskaitei, lai reaģētu uz Revīzijas palātas iepriekšējos
gados sniegtajiem ieteikumiem.
3.17. Turpmākus pasākumus saistībā ar problēmām, ko Revīzijas palāta konstatējusi Spānijā,
Francijā un Nīderlandē, Komisija veic 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 šos konstatētos trūkumus. Kā pareizi norāda Revīzijas
palāta, Komisija ir konstatējusi identiskus un līdzīgus trūkumus, un tie arī tiks pārbaudīti, sagatavojot
pārbaudes ziņojumus.

LV

LV

258
3.18. Attiecībā uz Īpašo ziņojumu 04/2021 par muitas kontroli Komisija atsaucas uz savām
atbildēm, kas sniegtas minētajā ziņojumā. Attiecībā uz pilnvērtīgas analīzes un koordinācijas spēju
izstrādi un īstenošanu ES līmenī Komisija pieņēma ieteikumu. Komisija iesniegs vajadzīgos
priekšlikumus un lūgs dalībvalstu atbalstu un vajadzības gadījumā apstiprinājumu. Attiecībā uz
centralizētas funkcijas izveidi, kā paziņots Muitas rīcības plānā, Komisija plāno stiprināt savas
analīzes spējas, attīstot kopējo analītisko spēju.
3.19. Komisija atzīst Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā 04/2021 konstatētās nepilnības un atsaucas uz
savām minētajā ziņojumā sniegtajām atbildēm. Komisija lūgs dalībvalstu atbalstu un vajadzības
gadījumā to apstiprinājumu, lai īstenotu Revīzijas palātas ieteikumus.
Komisija plāno stiprināt tiesisko regulējumu, kā arī pētīt jaunas pieejas un instrumentus ar ekomerciju saistīto risku novēršanai, un stiprināt savu analīzes spēju, attīstot kopīgo analītisko spēju,
tādējādi izveidojot ES analītikas centru galveno muitas datu vākšanai, analizēšanai un apmaiņai.
Jaunā riska pārvaldības stratēģija veicinās jaunu strukturētu pieeju riska pārvaldībai, tostarp
elementiem, kas ļauj sistemātiskāk apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz ieinteresētajiem
operatoriem, ar e-komerciju saistītajiem jautājumiem, jauniem instrumentiem un praksi nolūkā
uzlabot risku analīzi un pārvaldību un ar to saistīto kontroli.
Skatīt arī atbildi uz 3.3. izcēlumu.
3.3. izcēlums
Komisijas novērtējums attiecībā uz dalībvalstu muitas kontroles stratēģijām, kas pieņemtas, lai
novērstu importa pārāk zemas novērtēšanas risku
Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka ES finanšu intereses agrāk nebija pienācīgi aizsargātas
dalībvalstu muitas vērtības kontroles stratēģiju neatbilstības dēļ. Tomēr Komisijas veiktās
pēcpārbaudes un visi turpmākie pasākumi, kas veikti 2020. gadā, lai novērstu pārāk zemas
novērtēšanas riskus ES līmenī, ir atmaksājušies, jo ES līmenī ir ievērojami samazinājušies potenciālie
TPR zaudējumi 2020. gadā veiktas pārāk zemas novērtēšanas dēļ.
Turklāt Komisija ir veikusi turpmākus pasākumus, lai aprēķinātu iepriekšējos TPR zaudējumus visās
dalībvalstīs, un informējusi tās par to attiecīgajām TPR zaudējumu provizoriskajām summām.
Pārāk zemas novērtēšanas darbs turpināsies arī turpmāk, un Komisija, izstrādājot savu ikgadējo TPR
pārbaudes programmu 2021. gadam, ir rūpīgi apsvērusi pārāk zemas novērtēšanas riskus ekomercijai un zemas vērtības sūtījumiem. Izmēģinājuma revīzija e-komercijas jomā ir plānota
divās dalībvalstīs, un to varētu sākt 2022. gadā atkarībā no izmēģinājuma projektu rezultātiem.
GADA DARBĪBAS PĀRSKATI
3.20. Komisija atzīst, ka TPR uzskaite Nīderlandē ir ilgstoši neatrisināts jautājums un ka līdzīgus
apsvērumus par A un B kontu pārskatu ticamību Revīzijas palāta ir minējusi iepriekš un tie minēti
Komisijas pārbaudes ziņojumos. Tomēr attiecībā uz 2020. gadu nebija iespējams pienācīgi novērtēt
uzskaites jautājumus Nīderlandē, jo Komisijas dienestu 2020. gadā plānotā TPR uzskaites pārbaude
Covid-19 pandēmijas dēļ bija jāatliek uz 2021. gada martu. Tiek veikta pēcpārbaude, un 2021. gadā
tiks ziņots par pastāvīgajām nepilnībām saistībā ar TPR uzskaiti un TPR pārskatu apkopošanu
Nīderlandē.
3.21. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.3. izcēlumu.
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3.22. Komisija informē, ka ģenerāladvokāta atzinums ir gaidāms 2021. gada 9. septembrī. Tāpēc
Tiesas spriedums Apvienotās Karalistes lietā agrāk par 2022. gadu ir maz ticams.

SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
3.23. Turpmākus pasākumus saistībā ar problēmām, kas Revīzijas palātas veiktajās revīzijās
konstatētas Spānijā, Francijā un Nīderlandē, 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 šos konstatētos trūkumus.
Komisija uzskata, ka Revīzijas palātas minētās nepilnības neapšauba ES un tās dalībvalstu finanšu
interešu aizsardzībai izveidoto sistēmu vispārējo efektivitāti pašu resursu kontekstā.
3.24. Skatīt Komisijas atbildi uz 3.18. un 3.19. punktu.
3.25. Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 1. ieteikums
Komisija uzskata, ka pārbaudes, kas attiecas uz 2017.–2021. gadu, attiecībā uz krāpšanu vērtēšanā
tekstilizstrādājumu un apavu jomā (tostarp pēcpārbaudes), antidempinga maksājumu kontroles
stratēģiju, tostarp izvairīšanos no antidempinga maksājumiem par saules enerģijas paneļiem, TPR
uzskaiti un izmēģinājuma projektiem e-komercijas jomā un zemas vērtības sūtījumiem, risina
augstākos pašreizējos TPR riskus.
Tomēr Komisija atzīst, ka ir iespējams vēl vairāk uzlabot tās riska novērtējumu attiecībā uz TPR
pārbaužu plānošanu, jo īpaši attiecībā uz tā dokumentāciju. Tāpēc Komisija apsver iespēju izveidot
valstu datu lapas, kurās būtu norādīti katras dalībvalsts sasniegumi TPR tiesību aktu ievērošanā. Riska
rādītāju apkopošana vienā vai divās valstu datu lapās noteikti būtu lietderīga un atvieglotu riska
novērtēšanu par katru valsti. Tomēr Komisija neprognozē, ka šādi valstu datu apkopojumi mainītu
pārbaužu tēmu izvēli vai pārbaudāmo dalībvalsti.
Jebkurā gadījumā Komisija turpinās izskatīt šo tēmu un ņems vērā Revīzijas palātas apsvērumus un
ieteikumus, lai vēl vairāk uzlabotu riska novērtējumu un TPR pārbaužu plānošanu.
Revīzijas palātas 2018. gada pārskata 2. ieteikums
TPR uzskaites ticamība ir galvenais pārbaudes temats 2020. un 2021. gada TPR pārbaudes
programmās. Līdz 2021. gada beigām Komisija plāno pabeigt pārbaudes par šo tematu visās
dalībvalstīs, un konstatētie trūkumi palīdzēs veikt riska novērtējumu turpmākajiem gadiem.
3.1. ieteikums. Pārskatīt un atjaunināt pārbaudes pieeju nolūkā saīsināt laikposmu, kurā NKI
dati paliek atvērti
Komisija pieņem šo ieteikumu.
Komisija uzskata, ka 2016.–2019. gada pārbaudes cikls tika ievērojami uzlabots, jo īpaši plašāk
izmantojot horizontālās pārbaudes un valstu savstarpējo analīzi, kā arī pastiprinot tiešo pārbaudi,
ņemot vērā Revīzijas palātas iepriekšējos ieteikumus. Tomēr Komisija kopā ar NKI ekspertu grupu
turpinās pētīt veidus, kā vēl vairāk uzlabot procesu un, ja iespējams, samazināt laikposmu, kurā NKI
dati paliek atvērti.
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3.2. ieteikums. Veikt turpmākus pasākumus, lai pienācīgi risinātu globalizācijas ietekmi uz NKI
a) Komisija pieņem šo ieteikumu un uzskata, ka tā to jau īsteno sadarbībā ar dalībvalstīm, izmantojot
globalizācijas atrunas mehānismu.
b) Komisija nepieņem šo ieteikumu. Tā uzskata, ka laika rāmis atrunai par globalizāciju, t. i.,
2018. gadam un turpmākajiem gadiem, ir atbilstošs.
Iepriekšējā cikla laikā Komisija veica visaptverošus pasākumus attiecībā uz pieeju globalizācijai,
tostarp pētniecību un izstrādi, attiecībā uz NKI pašu resursu vajadzībām, kā skaidrots
3.11. punktā. Jo īpaši, 2016. gadā tika sākta starptautisku uzņēmumu rūpīga pārbaude, kam sekoja
padziļināts pārskats par atlasītiem starptautiskiem uzņēmumiem, un netika konstatēti pierādījumi par
būtisku pievienotās vērtības izkropļojumu. Komisija uzskata, ka laika rāmis NKI atrunai par
globalizāciju ir samērīgs, ņemot vērā jau gūto pārliecību šajā jautājumā par identificētajiem riskiem,
izvairoties no nepamatota sloga dalībvalstīm. Atruna par globalizāciju pati par sevi atsaucas uz stabilu
statistikas metodiku. Turklāt darbs, kas dalībvalstīm jāveic, lai risinātu šo NKI atrunu, ir labi definēts
un apspriests NKI ekspertu grupā.
3.3. ieteikums. Nīderlandes TPR pārskatu ticamība
Komisija ņem vērā, ka šis ieteikums ir adresēts Nīderlandei.
Skatīt atbildi uz 3.2. izcēlumu.
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3.3. Ieteikums – Nīderlandes TPR (tradicionālo pašu resursu) pārskatu ticamība
Mēs pieņemam jūsu ieteikumus, apņemoties, ka Nīderlandes Muitas administrācijas IT sistēmām noteiktās
prasības tiks ievērotas jūsu noteiktajos termiņos.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA PĀRSKATU –
2020. GADA PĀRSKATA KONTEKSTĀ
“4. NODAĻA – KONKURĒTSPĒJA IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI”
IEVADS
4.1. Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, kas ir pasaulē lielākā pētniecības un inovācijas
programma, kuras budžets ir 95,5 miljardi EUR, Komisija izmantos pamatprogrammā “Apvārsnis
2020” gūto pieredzi un turpinās īstenot savu vienkāršošanas politiku. Tā cita starpā izmantos standarta
dotācijas nolīguma paraugu visām ES finansējuma programmām, plaši izmantos vienkāršoto izmaksu
iespējas (vienības izmaksas, vienotas likmes un fiksētas summas) un vienkāršākas izmaksu
atlīdzināšanas shēmas attiecīgajās jomās un ieviesīs racionalizētu revīzijas sistēmu.
DARĪJUMU PAREIZĪBA
4.6. ERP norādītais kļūdu īpatsvars par 2020. gadu ir līdzīgs iepriekšējos gados norādītajiem kļūdu
īpatsvariem (izņemot 2018. gada pārskatu).
ERP aplēš kļūdu īpatsvaru gada griezumā, ņemot vērā tikai Komisijas ieviestās korekcijas, kas izriet
no pašas veiktajām kontrolēm līdz revīzijas sākšanai. Savukārt Komisija attiecībā uz pētniecības
izdevumiem īsteno daudzgadu kontroles stratēģiju. Uz šā pamata tās dienesti aplēš atlikušo kļūdu
īpatsvaru, kurā ņem vērā atgūtās summas, korekcijas un dienestu visu veikto kontroļu un revīziju
ietekmi programmas īstenošanas periodā.
Šajā sakarā Komisijas mērķis attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ir panākt, lai kļūdu
īpatsvars programmas slēgšanas brīdī būtu zemāks par vai pēc iespējas tuvāks 2 %; skatīt Komisijas
atbildi uz 4.32. punktu.
4.7. Komisija atzīst, ka, lai gan pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir vienkāršāka nekā
7. pamatprogramma, uz to tomēr attiecas sarežģīti noteikumi. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
īstenošanas pēdējos posmos Komisija plašāk izmantoja vienkāršotas izmaksu iespējas, piemēram,
fiksētas summas, stiprināja tās saziņu ar saņēmējiem un pastāvīgi uzlaboja kontroles mehānismus.
Pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” šos pasākumus turpinās, pamatojoties uz pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” gūto pieredzi.
4.8. Komisija pastāvīgi strādā pie vienkāršošanas. Tomēr, neraugoties uz Komisijas darbībām, kas
vērstas uz sistemātiskām, plašām un mērķorientētām komunikācijas kampaņām, joprojām ir dažu
veidu saņēmēji, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi un jaunpienācēji, kuriem ir lielāka kļūdu
iespējamība.
4.10. Atbilde uz 4.10. un 4.11. punktu
Savas visaptverošās kontroles stratēģijas ietvaros Eiropas Komisija pievērš īpašu uzmanību
revidentiem, ar kuriem saņēmēji noslēdz līgumus par izmaksu deklarāciju apstiprināšanu. Lai gan šie
sertificējošie revidenti nav daļa no Komisijas struktūras, tiem ir svarīga loma tās iekšējā kontrolē.
Komisija ņem vērā, ka [10 gadījumos no 14] Komisijas dienesti nezināja par saņēmēju pieļautajām
skaitļos izsakāmajām kļūdām, jo saņēmēju nolīgtie revidenti tās nebija atklājuši.
ERP apsvērums 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 saņēmēju nolīgtajiem revidentiem. Komisija ir izveidojusi
tiešsaistes tīmekļsemināru apmācību CFS pakalpojumu sniedzējiem. Papildus programmas
“Apvārsnis 2020” revīzijas apliecinājumu viegli saprotamajai veidnei Komisija sniedz skaidrojumus
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saņēmēju nolīgtajiem revidentiem. Turklāt ir svarīgi norādīt, ka, lai gan saņēmēju nolīgtie revidenti
neidentificē katru atsevišķu kļūdu izmaksu deklarācijās, tiem ir svarīga loma kopējā kļūdu īpatsvara
samazināšanā.
4.12. Lai gan ir pierādīts, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” izmantotās vienības izmaksas ir
mazāk pakļautas kļūdām, Komisija cieši uzrauga vienības izmaksu un citu vienkāršoto izmaksu
iespēju izmantošanu.
4.13. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” bija solis ceļā uz izmaksu atlīdzināšanas noteikumu
vienkāršošanu un saskaņošanu. Tomēr personāla izmaksas joprojām ir galvenais kļūdu avots. Tas,
šķiet, vismaz daļēji ir loģisks rezultāts tam, ka personāla izmaksas veido lielāko daļu no kopējām
izmaksām, ko deklarējuši pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” saņēmēji.
Attiecībā uz pašreizējo DFS (2021.–2027. gadam), kas ietver pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”,
Komisija ir izstrādājusi dotāciju nolīguma paraugu, kas paredz ļoti vienkāršu metodi personāla
izmaksu noteikšanai, pamatojoties uz dienas likmes aprēķinu (ikgadējās personāla izmaksas par
attiecīgo personu, dalītas ar 215).
Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” vairs netiks izmantota produktīvā darba laika koncepcija un
dažādās preskriptīvās metodes, attiecībā uz kurām pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” izrādījās, ka
tās rada kļūdas.
4.14. Lai gan bija skaidri norādījumi par vienotās “ikgadējās stundas likmes” izmantošanu (aprēķināta
par visu finanšu gadu), saņēmēji joprojām bija pieļāvuši kļūdas. Kā jau minēts iepriekš (sk. atbildi uz
4.13. punktu), programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros personāla izmaksas aprēķinās, pamatojoties
uz dienas likmes formulu, izmantojot kalendāro gadu. Pēdējā noslēgtā finanšu gada izmantošana
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” tiks pārtraukta.
4.15. Komisija ir izveidojusi jaunu sistēmu gada algu izmaksu deklarēšanai pamatprogrammā
“Apvārsnis Eiropa” (skatīt atbildi uz 4.13. punktu).
4.17. Komisija ir vienkāršojusi pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” oficiālās prasības attiecībā uz
laika uzskaiti personāla izmaksām, kas saistītas ar projektu. Tomēr, kā liecina ERP norādītie piemēri,
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju gadījumā joprojām var būt laika uzskaites nepilnības.
Konstatētajām nepilnībām ne vienmēr bija būtiska finansiāla ietekme (piemēram, darba laika
uzskaites lapā nebija paraksta). Šādos gadījumos Komisija sniedz ieteikumu saņēmējam un vajadzības
gadījumā piemēro korekcijas.
4.18. Komisija pienācīgi pārbaudīs ERP atklātos gadījumus, kas saistīti ar šajā nodaļā sniegtajiem
apsvērumiem.
4.19. Atbilde uz 4.19. un 4.20. punktu
Neraugoties uz pieejamajām detalizētajām norādēm, saņēmēji kļūdaini pieņem, ka par personāla
izmaksām var automātiski deklarēt izmaksas par visām personām, ko tie pieņem darbam pasākumā.
Izmaksas var deklarēt kā personāla izmaksas tikai tad, ja līgumattiecības un darba vienošanās starp
ārējo konsultantu un saņēmēju atbilst pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju nolīguma
nosacījumiem (fiziskas personas, kas strādā saskaņā ar tiešu līgumu).
4.3. izcēlums – Piemērs apakšuzņēmuma līguma slēgšanas izmaksām, kas deklarētas kā tiešās
personāla izmaksas, un neattiecināmām netiešajām izmaksām
Komisija rūpīgi sekos līdzi ERP ziņotajam gadījumam, kura iemesls ir apakšuzņēmuma līguma
slēgšanas izmaksu nepareiza deklarēšana par personāla izmaksām.
Kā atzinusi ERP, vienotas likmes ieviešana netiešajām izmaksām pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”
ir bijusi viens no galvenajiem vienkāršošanas pasākumiem, ko piemēro attiecināmo tiešo izmaksu
(tostarp personāla izmaksu) kopai.
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Tādējādi netiešo izmaksu attiecināmība ir atkarīga tikai no to tiešo izmaksu attiecināmības, kurām
piemēro vienoto likmi. Saņēmēja faktiskās netiešās izmaksas nav būtiskas, un pat tad, ja saņēmējam
nebūtu nekādu faktisku netiešo izmaksu, piemērojot vienoto likmi, tam tomēr būtu tiesības uz
attiecīgo ES maksājumu.
4.21. Atšķirība starp apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu par darbības uzdevumiem un “citu preču un
pakalpojumu” nodrošināšanu ir skaidri izskaidrota pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju
nolīguma paraugā ar norādēm. Šī atšķirība ir uzsvērta visās attiecīgajās pamatprogrammas “Apvārsnis
2020” komunikācijas kampaņās.
PĀRSKATS PAR REVIDĒJAMO VIENĪBU SNIEGTO PAREIZĪBAS INFORMĀCIJU
Atbilde uz 4.24. un 4.25. punktu:
Komisija pieņēma zināšanai ERP darba rezultātus, kas sniegti 2018. un 2019. gada pārskatos. Tā
uzsver, ka vairākiem gadījumiem, kurus ERP atzina par neuzticamiem, bija skaitļos neizsakāma vai
nebūtiska finansiālā ietekme. Turklāt dažos no šiem gadījumiem ERP izmantotā metodoloģija šo
revīziju atkārtotai veikšanai atšķīrās no Komisijas izmantotās metodikas.
Tomēr Komisija veica konkrētas darbības, lai uzlabotu savu revīziju kvalitāti. Komisija pieņem
zināšanai, ka ERP atzīst šo darbību rezultātā veiktos uzlabojumus revīzijas procesā.
4.27. Komisija veic ERP minēto lietu pēcpārbaudi.
Attiecībā uz ārējām (ārpakalpojumu) revīzijām KRD neveic sistemātisku, detalizētu pārskatu par
ārējās revīzijas uzņēmumu sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem. Tas samazinātu
ārpakalpojumu efektivitāti. Tomēr ārējie revidenti revīzijas ziņojumā skaidri apliecina, ka pārbaudes
ir veiktas saskaņā ar indikatīvo revīzijas programmu (tostarp attiecībā uz izlasēm). Tā vietā, lai
sistemātiski pārskatītu darba dokumentus, šaubu vai diskusiju gadījumā Komisija pieprasa no
revīzijas uzņēmumiem papildu informāciju un apliecinošos dokumentus. Tas ERP ir pierādīts ar
konkrētiem piemēriem.
Attiecībā uz iekšējām revīzijām galvenā revidenta revīzijas darbu detalizēti verificē/pārskata otrs
revidents (četru acu princips). Abi revidenti revīzijas ziņojumā skaidri apliecina, ka pārbaudes ir
veiktas saskaņā ar indikatīvo revīzijas programmu (tostarp attiecībā uz izlasēm).
Atbilde uz 4.28. un 4.29. punktu:
Attiecībā uz kļūdu īpatsvara un tā palielinājuma aprēķināšanu Komisija atzīmē, ka atkārtotajos
aprēķinos ERP nekonstatēja būtiskas atšķirības. Tas sniedz pārliecību ne tikai par aprēķinu pareizību,
bet arī par metodiku, kas izmantota, lai aprēķinātu kļūdu īpatsvara palielinājumu.
Turklāt Komisija pieņem zināšanai, ka ERP atzinīgi novērtējusi centienus kvantitatīvi noteikt ERP
konstatēto konkrēto gadījumu ietekmi uz daudzgadu kļūdu īpatsvaru. Tas bija nopietns izaicinājums,
jo ne visus ERP konstatējumus varēja pilnībā izteikt skaitļos. Tā kā ERP konstatētās skaitļos
neizteiktās kļūdas nav iekļautas kļūdu īpatsvara aprēķinos, Komisija uzskata, ka daudzgadu kļūdu
īpatsvars nav novērtēts par zemu.
Visbeidzot, pamatojoties uz pārskatīto metodiku un IRD ierobežoto pārskatu attiecībā uz
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kļūdu īpatsvara aprēķinu, Komisija uzskata, ka daudzgadu kļūdu
īpatsvars, kas norādīts gada darbības pārskatā, objektīvi un visos būtiskajos aspektos atspoguļo
faktisko kļūdu līmeni šajā programmā.
4.30. Komisija atzinīgi vērtē ERP apsvērumu, ka pārbaudītie gada darbības pārskati sniedz objektīvu
novērtējumu par attiecīgo ģenerāldirektorātu/izpildaģentūras finanšu pārvaldību attiecībā uz pakārtoto
darījumu pareizību.
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4.32. Komisija neizsaka atrunas par pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, jo īstenošanas struktūras
cenšas nodrošināt pamatotu pārliecību par kļūdu risku (daudzgadu izdevumu periodā), kas gada
griezumā ir 2–5 % robežās. Tomēr galīgais mērķis joprojām ir panākt atlikušo kļūdu līmeni, kas
programmas noslēgumā ir pēc iespējas tuvs 2 %, ņemot vērā visu revīziju, korekciju un atgūšanas
pasākumu finansiālo ietekmi.
4.35. Komisija ir apņēmusies pilnībā un laikus īstenot Iekšējā revīzijas dienesta ieteikumus.
ERP minēto neizpildīto ieteikumu skaits attiecas uz iekšējā revidenta sniegtajiem revīzijas
ziņojumiem. Šajā sakarā RTG ĢD jau ir apstiprinājis rīcības plānu to īstenošanai.
2020. gada beigās RTD ĢD bija tikai divi vēl neīstenoti ieteikumi. Papildu 20 ieteikumi tika iesniegti
RTD ĢD 2021. gada janvārī.
4.36. Sakarā ar ieteikumu, kas sniegts INEA, ir izstrādāts rīcības plāns. Koriģējošās darbības tika
pilnībā un savlaicīgi īstenotas 2021. gadā, un IRD uzskata, ka pamatā esošais risks ir novērsts.
4.37. Komisija uzskata, ka kļūdu īpatsvara iespējami pārāk zemā novērtējuma risks ir nosegts un ka
gada pārvaldības un snieguma ziņojumos norādītais kopējais risks maksājuma laikā un risks slēgšanas
laikā ir ticami.
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
4.38. ERP aplēstais kļūdu īpatsvars, ko aprēķina reizi gadā, ir viens no ES izdevumu efektivitātes
rādītājiem. Kā minēts iepriekš, ERP norādītais kļūdu īpatsvars par 2020. gadu (3,9 %) bija līdzīgs
iepriekšējos gados norādītajiem kļūdu īpatsvariem (izņemot 2018. gadu).
Vienlaikus Komisija attiecībā uz pētniecības izdevumiem īsteno daudzgadu ex post revīzijas kontroles
stratēģiju. Uz šā pamata tās dienesti aplēš atlikušo kļūdu īpatsvaru, kurā ņem vērā atgūtās summas,
korekcijas un dienestu visu veikto kontroļu un revīziju ietekmi programmas īstenošanas periodā.
4.39. Komisija ir aplēsusi ERP iepriekšējos gada pārskatos sniegto apsvērumu ietekmi, un tā ir ņemta
vērā attiecībā uz 2020. gada kļūdu īpatsvaru, kas norādīts gada darbības pārskatos.
Komisija atzinīgi vērtē to, ka ERP atzīst Komisijas veiktās darbības nolūkā uzlabot ex post revīziju
kvalitāti. Tajā pašā laikā Komisija turpinās mērķtiecīgus pasākumus (mācības revidentiem,
komunikācijas kampaņas u. c.), lai panāktu turpmākus uzlabojumus.
4.1. ieteikums
Komisija pieņem šo ieteikumu.
Komisija ir apņēmusies palielināt to kļūdu atklāšanas un labošanas līmeni, kuras pieļāvuši saņēmēji,
pieprasot radušos izmaksu atlīdzināšanu.
Šajā sakarā Komisija pārskatīs apliecinājumu par finanšu pārskatiem darbības jomu pašreizējā
kontroles stratēģijā un attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”.
4.2. ieteikums
Komisija pieņem šo ieteikumu.
Komisija 2021. gada pirmajā pusē ir pastiprinājusi komunikācijas kampaņu par finansēšanas
noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot visbiežākajām ex post revīzijās konstatētajām kļūdām.
Turklāt Komisija turpinās sniegt konkrētus norādījumus revidentiem – gan iekšējiem, gan ārējiem, kā
arī saņēmējiem – apmācības, komunikācijas kampaņu, rakstisku pamatnostādņu u. c. veidā.
4.3. ieteikums
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Komisija pieņem šo ieteikumu un ņem vērā, ka ERP atzīst Komisijas veiktās darbības nolūkā uzlabot
ex post revīziju kvalitāti. Tajā pašā laikā Komisija turpinās mērķtiecīgus pasākumus (mācības
revidentiem, komunikācijas kampaņas u. c.), lai panāktu turpmākus uzlabojumus.
Komisijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ex post revīzijas stratēģija balstīsies uz pieredzi, kas
gūta pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pašreizējās stratēģijas īstenošanā, un uz apsvērumiem, ko
par to sniegusi Eiropas Revīzijas palāta.

LV

LV

267
KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA PĀRSKATU
IEGULDĪJUMS 2020. 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, GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS
PASĀKUMI
5.14. Komisija ņem vērā ERP aplēsto kļūdu līmeni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
uzlabojies. Komisija veiks visu ERP konstatēto kļūdu pēcpārbaudi un pieprasīs papildu
finanšu korekcijas, ja tas būs atbilstīgi un juridiski iespējams.
Komisija arī atsaucas uz savu kļūdu līmeņa aplēsi — tostarp maksimālajiem riskiem
(sliktākā gadījuma scenārijiem), kas norādīti Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) 2020. gada darbības pārskatos (GDP) —, kuru pamatā ir
katras programmas situācijas detalizēta analīze, nevis kļūdu ekstrapolācija visās
418 programmās. Komisija norāda, ka tās aplēse iekļaujas ERP aprēķinātajā intervālā, un
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 veiktais darbs, atklājot kļūdas, kura
rezultātā tika veiktas būtiskas finanšu korekcijas un tika atcelti maksājumi, pirms 2018. un
2019. gada pārskati tika iesniegti Komisijai. 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 veica revīzijas attiecībā uz vairāk nekā 11 000 darbību vai to daļām
kohēzijas politikas ietvaros un ziņoja, ka aptuveni trešdaļai programmu 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.
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5.16. Revīzijas iestādes 2020. gadā trešo reizi ziņoja par pārkāpumiem, kurus tās
konstatēja savās darbību revīzijās (vairāk nekā 6 600 pārkāpumi), ievērojot kopīgo
tipoloģiju, kuru Komisija bija apstiprinājusi un par kuru tā bija vienojusies ar dalībvalstīm.
Lielākā daļa revīzijas iestāžu un Komisijas atklāto pārkāpumu attiecas uz vienām un tām
pašām galvenajām kategorijām: neattiecināmi izdevumi, publiskais iepirkums, revīzijas
taka un valsts atbalsts. Tas arī atbilst visbiežāk sastopamajiem ERP noteikto pārkāpumu
veidiem saistībā ar tā papildu konstatējumiem, kā atspoguļots 5.2. izcēlumā. Tas liecina, ka
revīzijas iestādes atklāj dažādu veidu pārkāpumus, kas palielina kļūdu īpatsvaru, taču ne
pilnīgi visos gadījumos. Komisija veiks visu ERP norādīto kļūdu pēcpārbaudi un piemēros
finanšu korekcijas, ja tas būs atbilstīgi un juridiski iespējams. Komisija norāda, ka dažos
gadījumos ESI fondu līdzfinansēto programmu 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.
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 efektivitāti. Tomēr tas ir atkarīgs
no tā, vai ir pieejams personāls, kas varētu apstrādāt arvien lielākos deklarēto izdevumu
apjomus plānošanas periodā, un vai attiecīgajās pārvaldēs ir nodrošināta vajadzīgā
pieredzējušu darbinieku stabilitāte.
Komisija veic preventīvus pasākumus biežāk sastopamo kļūdu novēršanai un pieprasa
veikt korektīvus pasākumus, tiklīdz tiek konstatētas nepilnības. Tā nodrošina rūpīgu
pārraudzību, lai pārbaudītu, vai šie pasākumi tiek efektīvi un laikus īstenoti nolūkā
novērst kļūmes sistēmā un ierobežot jebkādu turpmāku izdevumu risku. Pieprasītie korektīvie
pasākumi ietver metodoloģisko instrumentu uzlabošanu, papildu personāla — tostarp
ekspertu — nolīgšanu, mācību pasākumus jaunizstrādāto instrumentu jomā vai biežāko
kļūdu pareizas interpretācijas jomā, atlases procedūru vai pārvaldības pārbaužu kvalitātes
uzlabošanu pārkāpumu noskaidrošanai.
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. Šajā
nolūkā vadošajām iestādēm ir rūpīgi jādefinē un pastāvīgi jāpielāgo riska pārvaldības
pieejas, pamatojoties uz visiem pieejamajiem iepriekšējās kontroles un revīzijas rezultātiem.
5.20. Attiecībā uz ERP atklātajām kļūdām Komisija veiks vajadzīgos turpmākos
pasākumus un jebkuru darbību, ko tā uzskatīs par vajadzīgu.
5.4. izcēlums.
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Komisija uzskata, ka darbības ir konkrēti aprakstītas kā rīcība “stimuli līgumu uz noteiktu
laiku slēgšanai ar personām, kurām ir invaliditāte”, un ka tās ir jāatbalsta konkrēta DP mērķa
ietvaros. Komisija arī uzskata, ka izvēlētās darbības saskaņā ar sākotnējiem plāniem sekmē
programmas mērķu īstenošanu un atbilst atlases kritērijiem.
Var pieņemt, ka šādu nodarbinātības pasākumu ietvaros tiek īstenota apmācība darbvietā, kas
veicina plānoto rezultātu sasniegšanu, proti, “uzlabot grupu, kurām nav pieredzes vai ir
neliela pieredze, profesionālo kompetenci vai kvalifikāciju ar profesionālās pieredzes
palīdzību”.
5.22. 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.
5.23. Kopš vienkāršoto izmaksu iespēju ieviešanas Komisija ir aktīvi strādājusi, lai
pakāpeniski paplašinātu to izmantošanu, un uzskata, ka šie centieni jau ir snieguši pozitīvus
rezultātus.
Komisija turpinās aktīvi veicināt vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu 2021.–2027.
gada plānošanas periodā, kur tās ir būtiski nostiprinātas nesen pieņemtajā Kopīgo noteikumu
regulā (Regula (ES) 2021/1060), lai samazinātu saņēmēju administratīvo slogu, sekmētu
orientāciju uz rezultātiem un vēl vairāk samazinātu kļūdu risku.
5.24. Komisijas kopējā atbilde uz 5.24. līdz 5.26. punktu.
Saskaņā ar KNR starp fondu ieguldījumu darbības programmā un konkrētas darbības
finansējumu nav tiešas saiknes. Tādējādi principā nav tiešas atbilstības starp valsts līmenī
piemērotajām metodēm saņēmēju attiecināmo izmaksu noteikšanai konkrētu darbību
atlīdzināšanai un aprēķina metodēm, ko piemēro starp dalībvalsti un Komisiju nolūkā noteikt
attiecināmo izdevumu summu nolūkā saņemt ESI fondu ieguldījumu.
Korekcijas metode ir skaidri paredzēta deleģētajā regulā attiecībā uz ESF regulas 14. panta
1. punkta piemērošanu, un Komisija jau ir pieprasījusi, lai programmu iestādes pielāgotu
vienkāršotas izmaksu iespējas, tādējādi novēršot nelīdzsvarotības atkārtotu rašanos
turpmākajos grāmatvedības gados.
5.29. Komisijas kopējā atbilde uz 5.29. un 5.30. punktu
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 (tomēr tām var būt liela ietekme, ja tiek konstatēts, ka darbība ir
pilnībā neattiecināma, jo nav ievērota stimula ietekme, piemēram, kā iepriekšējos gados
neatbilstīga attiecībā uz valsts atbalstu spēkā esoša valsts tiesību akta dēļ, kas kopš tā laika ir
atbilstoši labots).
Pēdējā grāmatvedības gadā (2019.–2020. gadā) tikai 3 % no dalībvalstu konstatējumiem
un 4 % no Komisijas konstatējumiem attiecās uz valsts atbalstu.
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Komisija turpina īstenot pasākumus, kas izstrādāti tās Valsts atbalsta rīcības plāna ietvaros,
nosakot un izplatot labu praksi un piedāvājot apmācību visām ESI fondā ieinteresētajām
personām.
5.31. Publiskais iepirkums joprojām ir svarīga joma, kurā konstatētas revīzijas iestāžu
paziņotās kļūdas. Komisija pati konstatēja, ka vairāk nekā puse tās atbilstības revīzijā
konstatēto kļūdu attiecas uz šo jomu, un tas liecina, ka ir nepieciešama nepārtraukta rīcība,
lai nodrošinātu, ka saņēmēji (līgumslēdzējas iestādes) un programmas iestādes uzlabotu
atbilstību šiem sarežģītajiem noteikumiem. Komisija turpina sistemātiski īstenot savu
Publiskā iepirkuma rīcības plānu, tādējādi palīdzot ESI fondu pārvaldītājiem un
saņēmējiem uzlabot to iepirkuma prakses un palielināt attiecīgās administratīvās spējas.
Paturot prātā šo mērķi, REGIO ĢD un EMPL ĢD 2020. gada decembrī sadarbībā ar revīzijas
iestādēm organizēja darbsemināru, kas, konkrētāk, bija veltīts Komisijas revīzijas
konstatējumiem publiskā iepirkuma jomā, kā arī tam, kā revidentu pieredzes apmaiņa
var sekmēt procesā gūtos secinājumus, nākotnē novēršot atkārtotus revīzijas konstatējums
publiskā iepirkuma jomā. Komisija un ESAO kolēģi tehniskajā sanāksmē revīzijas
iestādēm arī piedāvāja informāciju par to, kā publiskais iepirkums var kalpot kā stratēģisks
politikas instruments nolūkā palielināt atbilstību un uzlabot rezultātus saistībā ar projektu
īstenošanu ESI fonda programmu ietvaros.
5.32. Komisija pārraudzīs lietas, kas palika neatklātas, un attiecīgu nosacījumu gadījumā
piemēros nepieciešamās papildu finanšu korekcijas.
5.33. Komisija uzsver, ka norādes par finanšu korekcijām publiskā iepirkuma kļūdu
gadījumā, kas tika atjauninātas 2019. gadā, Komisijai un dalībvalstu programmu iestādēm
piedāvā saskaņotu pieeju, strādājot ar pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā
(Lēmums C (2019) 3452). Šo pamatnostādņu mērķis ir panākt dalībvalstīs vienveidīgu
īstenošanas praksi un vienlīdzīgu attieksmi. Komisija norāda, ka dalībvalstis atklāja un
ziņoja par visām skaitļos izteiktām kļūdām šajā jomā, izņemot vienu šādu kļūdu, tādējādi
apliecinot kopumā labu spēju atklāt kļūdas publiskā iepirkuma jomā.
5.36. Attiecībā uz ERP atklātajām kļūdām Komisija veiks nepieciešamos turpmākos
pasākumus un piemēros finanšu korekcijas atbilstoši vajadzībai.
5.37. Komisijas kopējā atbilde uz 5.37. un 5.38. punktu.
Saskaņā ar dalīto pārvaldību vadošās iestādes kontrolē izdevumus, ko saņēmēji ir
deklarējuši pirmajā instancē, un revīzijas iestādes veic otrā līmeņa revīzijas, lai pārbaudītu
vadošo iestāžu veikto pārbaužu kvalitāti. Komisija 2020. gadā turpināja konsekventi un plaši
sadarboties ar programmas revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu konsekventu un stabilu
kontroles satvaru, tostarp revīziju praktisku ierobežojumu apstākļos pandēmijas situācijā,
vajadzības gadījumā uzlabotu pārliecības gūšanas darba kvalitāti un nodrošinātu
vajadzīgo atklāšanas spēju un koriģētspēju. Kā ziņots REGIO ĢD un EMPL ĢD gada
darbības pārskatos, Komisija ir jo īpaši noteikusi trūkumus un pieprasījusi veikt uzlabojumus
attiecībā uz 17 revīzijas iestādēm vai par revīzijām atbildīgām struktūrām no 116 revīzijas
iestādēm.
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5.40. Komisija uzskata, ka tai ir pietiekama pārliecība par darbu, ko veic lielākā daļa
revīzijas iestāžu, izņemot nelielu skaitu revīzijas iestāžu, kuru revīzijas spējas ir būtiski
jāuzlabo, lai novērstu konstatētos trūkumus (skatīt iepriekš Komisijas atbildi uz 5.37. un
5.38. punktu). Tika panākti konkrēti uzlabojumi, pamatojoties uz mērķorientētiem
korektīviem pasākumiem, kas ieteikti vairākos gadījumos, tostarp attiecībā uz struktūrām,
kas veic revīzijas Francijā, Polijā un Portugālē revīzijas iestāžu uzdevumā, kā norādīts
attiecīgajos gada darbības pārskatos.
Komisija novērtē revīzijas iestāžu uzticamību, pamatojoties ne tikai uz pārrēķinātiem
kļūdu īpatsvariem (kurus var ietekmēt atsevišķas kļūdas, kurām ir svarīga ietekme uz
statistiku), bet uz vairākiem kritērijiem, kuri, ja tos pienācīgi nenovērtē, atspoguļo
sistēmiskus trūkumus revīzijas iestāžu darbā un kontroles sistēmās. Attiecīgos gadījumos
Komisija pārrēķina revīzijas iestāžu kļūdu īpatsvarus, pamatojoties uz visu pieejamo
informāciju, un ziņo par šiem īpatsvariem attiecīgajos gada darbības pārskatos. Komisija
turpina sadarboties ar attiecīgajām revīzijas iestādēm, lai īstenotu turpmākus to kontroles
uzlabojumus, jo īpaši, lai pienācīgi atklātu tāda veida kļūdas, kas konstatētas ERP vai
Komisijas atkārtotās revīzijās. Turklāt Komisija nodrošina stingru pastāvīgu sadarbību ar
visām revīzijas iestādēm. Tas ietver dalīšanos ar kopējiem revīzijas instrumentiem,
piemēram, detalizētiem kontrolsarakstiem, labas prakses apmaiņu starp kolēģiem, kā arī
programmas iestāžu darbinieku pastāvīgu profesionālo pilnveidi.
5.42. Noteiktā skaitā gadījumu Komisijas atbilstības revīzijās atklātā nepilnība ir trūkstoša
pamatojuma informācija vai dokumenti.
Kā norādīts tās atbildē uz 5.40. punktu, 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 (pat gadījumos, kad nepilnības netiek konstatētas) un nodrošinātu
revīzijas konstatējumu pareizu un dokumentētu kvalitātes pārskatīšanu (skatīt “Pārdomu
dokumentu par revīzijas dokumentēšanu”, ko kopīgiem spēkiem izstrādājusi darba grupa,
kuru veido revīzijas iestādes un Komisijas pārstāvji, kā paziņots ERP 2019. gada pārskatā,
5.8. izcēlums). Komisija turpinās veicināt šajā kopīgajā pārdomu dokumentā aprakstītās
labās prakses.
5.45. Komisijai ir nulles tolerance pret krāpšanu. Lai īstenotu Komisijas Krāpšanas
apkarošanas stratēģiju, kā arī REGIO ĢD, EMPL ĢD un MARE ĢD izstrādāto Kopējo
krāpšanas apkarošanas stratēģiju, 2020. gadā tika īstenotas vairākas iniciatīvas.
5.46. Komisija uzskata, ka revīzijas darbību vajadzībām izmantotajos kontrolsarakstos būtu
jāiekļauj norāde par to, vai ir konstatētas aizdomas par krāpšanu.
Komisija norāda, ka revīzijas iestādes, veicot īpašus sistēmu auditus, kuros izmanto
konkrētus kontrolsarakstus, nodrošina 7. pamatprasības (proporcionālu krāpšanas
apkarošanas pasākumu efektīva īstenošana) efektīvas darbības īpašu pārbaudi. REGIO ĢD un
EMPL ĢD to kopīgās Krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros 2021. gada aprīlī revīziju
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kontrolsarakstos pievienoja atsauci uz Pārkāpumu pārvaldības sistēmu (PPS) nolūkā
nodrošināt skaidrus mehānismus ziņošanai gan par aizdomām par krāpšanu, gan par
kontroles trūkumiem.
Abos ERP minētajos gadījumos dalībvalstis šajā laikā izlaboja to sākotnējās kļūdas un
paziņoja PPS par pārkāpumu un iespējamas krāpšanas gadījumiem.
5.49. Kohēzijas politikas programmu dalītas pārvaldības ietvaros par programmu darbību
īstenošanu, tostarp uzskaiti, atbild dalībvalstis. Vadošās iestādes veic gada izdevumu
pārvaldības pārbaudes līdz pat gada pārskatu sagatavošanai. Revīzijas iestādes veic darbību
revīzijas (saistībā ar 2018.–2019. grāmatvedības gadu ir veiktas gandrīz 11 000 darbību vai to
daļu revīzijas). Saistībā ar daļu no šīm pārbaudēm un revīzijām dalībvalstis varētu piemērot
137. panta 2. punkta noteikumus (neiekļaut izdevumus pārskatos līdz brīdim, kad ir
apstiprināta šādu gada laikā deklarētu izdevumu likumība un pareizība). Tas nozīmē, ka šādi
izdevumi ir izslēgti no Komisijas veiktas pārskatu pieņemšanas un atlikuma izmaksas.
Programmu sertifikācijas iestāžu uzskaites sistēmās ir iekļautas neapstiprinātās summas,
un, ja pēc to likumības un pareizības apstiprināšanas tās ir atkārtoti iekļautas turpmākos
maksājuma pieprasījumos, tās iekļauj revīzijas kopā. Tāpēc Komisija uzskata, ka
pārvaldības un kontroles sistēmās iestrādātais kontroles mehānisms nodrošina pietiekamu
pārliecību attiecībā uz šādu summu uzraudzību un kontroli.
5.51. Papildus visaptverošām atbilstības revīzijām nolūkā atkārtoti veikt revīzijas iestāžu
darbu Komisija arī veica kontroles ziņojumu pirmsrevīzijas un pēcrevīzijas faktu vākšanas
misijas, kas papildina atbilstības revīzijas ietvaros pieejamos instrumentus. Šīs revīzijas arī
veicina revīzijas iestāžu darba pārskatīšanu un novērtēšanu (papildus katra iesniegtā gada
kontroles ziņojuma padziļinātai dokumentārai izvērtēšanai), jo tās ļauj ne tikai noskaidrot
jautājumus par gada kontroles ziņojumu, bet arī atklāt kļūdas kļūdu kvantitatīvajā
noteikšanā un prognozēšanā.
5.52. Papildus atbilstības revīzijām Komisija arī veic faktu vākšanas misijas un
administratīvo darbu, kas divos citos gadījumos tai ļāva pielāgot atlikušo kļūdu īpatsvaru, kas
pārsniedz 2 %.
Komisijas atbilstības revīzijas ir balstītas uz risku. Tāpēc tā uzskata, ka šajā punktā ERP
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 2021. gada kontroles ziņojumiem tā izdeva atsevišķām revīzijas iestādēm
preventīvas vēstules. Citos gadījumos atklātās papildu kļūdas ir vairāk gadījuma rakstura un,
neraugoties uz iespējamu svarīgu ekstrapolētu ietekmi uz kļūdu īpatsvaru, nenorāda uz
sistēmiskiem trūkumiem revīzijas iestādes līmenī.
Sakarā ar dokumentāro analīzi un uz vietas veiktajām revīzijas darbībām Komisija
attiecīgajos REGIO un EMPL gada darbības pārskatos ziņoja, ka kopumā attiecībā uz
17 revīzijas iestādēm vai to kontroles institūcijām tā uzskata, ka ir jānovērš nopietnas
nepilnības.
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5.56. Komisija ir izstrādājusi savu pārliecības iegūšanas sistēmu tā, lai ģenerāldirektori
varētu gūt pārliecību par katru no 418 individuālajām DP, pildot savu pienākumu kā
atbildīgie kredītrīkotāji ar pastarpināti deleģētām pilnvarām. 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, pamatojoties uz katrai darbības programmai
piemērotu izsmeļošu un pārliecinošu metodiku.
Turklāt apkopotais KPI ir paziņots gada darbības pārskatos kā visu apstiprināto kļūdu
īpatsvaru svērtais vidējais rādītājs. Komisija paziņoja arī šā KPI maksimālo līmeni
(sliktākā gadījuma scenāriju), ņemot vērā to, ka visa informācija vēl nav saņemta, jo vēl
aizvien tiek pārbaudīta. Visbeidzot, piemērojamie noteikumi paredz iespēju valsts iestādēm
un Komisijai daudzgadu periodā veikt revīzijas un īstenot jebkādas nepieciešamas papildu
finanšu korekcijas (tostarp izmantojot revīzijas, kas ir veiktas ne vēlāk kā trīs gadu laikā
pēc gada, kurā pārskati tika pieņemti). Šī likumdevēja piedāvātā iespēja ir svarīga, lai
Komisija spētu pildīt pienākumus saistībā ar daudzgadu programmu ES budžeta īstenošanu.
Iepriekšējos grāmatvedības gados pēc pretrunu procedūras beigām un vajadzības gadījumā
pēc tam, kad valsts iestādes ir veikušas atbilstošas finanšu korekcijas, gan REGIO ĢD un
EMPL ĢD var secināt, ka aplēstais risks slēgšanas laikā ir 1,2 % līdz 1,5 %.
5.60. Komisija uzsver, ka abiem ĢD to attiecīgajos GDP ir jāformulē atrunas saistībā ar
attiecīgajiem izdevumiem gadā saskaņā ar Finanšu regulu un korporatīvajām instrukcijām, kā
paskaidrots tās atbildē uz ERP 2019. gada pārskata 5.62. punktu.
GDP formulētās atrunas ir saistītas ar izdevumu ziņošanas gadu nolūkā aizsargāt ES
budžetu, ja ir konstatēti riski. Šādu risku pamatā ir visa pieejamā revīzijas informācija,
iepriekšējā gada apstiprinātie kļūdu īpatsvari ar iespējamu ietekmi uz jaunākajā gada
kontroles ziņojumā norādīto kļūdu īpatsvaru pielāgošanu, ja uzskatīts par vajadzīgu, kā arī
jaunākie pieejamie pārvaldības un kontroles sistēmu novērtējumi, ņemot vērā iespējamus
veiktos uzlabojumus vai, gluži pretēji, jaunas nepilnības, kā arī Komisijas revīzijas atzinumus
GDP sagatavošanas brīdī. Šajos atzinumos ir aplūkoti pārskatu, pārvaldības un kontroles
sistēmu efektīva darbība, kā arī izdevumu likumība un pareizība, pamatojoties uz visu kopš
iepriekšējā GDP uzkrāto informāciju. Tāpēc Komisija uzskata, ka tās kritēriji attiecībā uz
atrunu sniegšanu ir visaptveroši un ka šo kritēriju pamatā ir visa un jaunākā pieejamā
revīzijas informācija, kas ir pilnībā un pārredzami izklāstīta GDP. Atrunas tiek
saglabātas līdz brīdim, kad ir veikti visi korektīvie pasākumi (tostarp vajadzības gadījumā
finanšu korekcijas) un ir novērsta problēma.
Turklāt, ņemot vērā iepriekšējos grāmatvedības gadus, Komisija pilnīgi pārredzami gada
darbības pārskatos paziņo finanšu korekcijas, kuras piemērotas vai uzsāktas/uzsākamas
pēc pārskatu pieņemšanas, pilnībā ievērojot piemērojamās juridiskās procedūras visaptverošu
pretrunu procedūru īstenošanai.
5.61. Komisijai ir vajadzīgs stabils satvars, lai tā laika gaitā konsekventi varētu ziņot par tās
pārliecības iegūšanas procesu.
Ņemot vērā pagājušā gadā sniegtās ERP piezīmes (5.62. punkts), gan REGIO ĢD, gan
EMPL ĢD labāk ņēma vērā to atbilstības revīzijas rezultātus attiecībā uz iepriekšējiem
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2018./2019. gada pārskatiem, lai izvērtētu to nesen iesniegtos 2019./2020. gada pārskatus, ar
iespējamu ietekmi uz ziņojamajiem kļūdu īpatsvariem. No tā dažos gadījumos ir izrietējušas
papildu atrunas.
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
5.62. Komisija ņem vērā ERP aplēsto kļūdu līmeni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
uzlabojies. Komisija veiks visu ERP konstatēto kļūdu pēcpārbaudi un pieprasīs papildu
finanšu korekcijas, ja tas būs atbilstīgi un juridiski iespējams.
Komisija arī atsaucas uz tās kļūdu līmeņa aplēsi — tostarp maksimālajiem riskiem
(sliktākā gadījuma scenārijiem), kas norādīti Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) 2020. gada darbības pārskatos (GDP) —, kuru pamatā ir
katras programmas situācijas detalizēta analīze, nevis kļūdu ekstrapolācija visās
418 programmās. Komisija norāda, ka tās aplēse iekļaujas ERP aprēķinātajā intervālā, un
uzskata, ka tās detalizētais novērtējums atspoguļo kļūdu īpatsvaru saprātīgu un taisnīgu aplēsi
katrai programmai un kumulatīvi visām programmām.
5.63. Komisija uzskata, ka kopumā var paļauties uz revīzijas iestāžu darbu, izņemot dažus
gadījumus, kas skaidri izklāstīti GDP, pamatojoties uz visu pieejamo revīziju informāciju.
Dažos gadījumos atklātās papildu kļūdas ir gadījuma rakstura un, neraugoties uz iespējamu
svarīgu ekstrapolētu ietekmi uz kļūdu īpatsvaru, nenorāda uz sistēmiskiem trūkumiem
revīzijas iestādes līmenī.
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 %, izmantojot regulatīvus instrumentus,
lai vajadzības gadījumā piemērotu papildu finanšu korekcijas.
5.64. Ņemot vērā Komisijas detalizētāku izdevumu segmentāciju atbilstīgi risku profiliem un
kontroles sistēmām, Komisija, atklājot kļūdas un ņemot vērā arī ERP darbu, spēj noteikt to
konkrēto programmas datu kopas daļu, kas varētu būt visvairāk ietekmēta. Tādējādi tas var
sniegt niansētu pārskatu par veikto maksājumu kļūdu līmeni un skaidri noteikt jomas,
kurās nepieciešami uzlabojumi.
Komisija arī norāda, ka tās aplēse pilnībā iekļaujas ERP aprēķinātajā intervālā (skatīt
Komisijas atbildi uz 5.62. punktu).
5.65. Pašreizējā pārliecības iegūšanas modeļa mērķis ir panākt, lai katras programmas
atlikušo kļūdu īpatsvars atšķirībā no vidējā īpatsvara nepārsniedz 2 %, un Komisijai ir
instrumenti, lai piemērotu nepieciešamās finanšu korekcijas, ja apstiprinātais atlikušo kļūdu
īpatsvars pārsniedz 2 %.
5.66 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.
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5.1. ieteikums. Līdzsvaroti vienības izmaksu standarta apmēri dalībvalstu veikto
maksājumu atlīdzināšanai
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
5.2. ieteikums. Krāpšanas riska pārraudzība revīzijas iestāžu darbību revīzijās
Komisija piekrīt šim ieteikumam un sadarbosies ar revīzijas iestādēm nolūkā sagatavot
kontrolsarakstus revīzijas darbībām un labāk dokumentēt pasākumus, kas veikti visu
konstatēto krāpšanas risku novēršanai.
5.3. ieteikums. Neapstiprināto summu pēcpārbaude
Komisija piekrīt šim ieteikumam, lai gan tai nav juridiska pamata noteikt programmas
iestādēm šādu papildu ziņošanas pienākumu.

5.3. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude kategorijā “Ekonomikas,
sociālā un teritoriālā kohēzija”
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 3 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.
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EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS GADA
ZIŅOJUMU
“IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATA 6. NODAĻAS “DABAS RESURSI”
SAGATAVOŠANĀ”
IEVADS
6.1. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir īsteni eiropeiska rīcībpolitika, jo dalībvalstis
apvieno resursus, lai īstenotu vienotu, kopēju rīcībpolitiku ar vienotu Eiropas budžetu. KLP mērķi,
kas noteikti Līgumā un KLP regulās, ir šādi: paaugstināt lauksaimniecības produktivitāti, panākt
pietiekami augstu lauku iedzīvotāju dzīves līmeni, stabilizēt tirgus, nodrošināt piedāvāto produktu
pieejamību tirgū, panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām.
Ar 6,7 miljoniem KLP labuma guvēju Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izdevumi tiek īstenoti dalītā pārvaldībā,
izmantojot visaptverošu pārvaldības un kontroles sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt pakārtoto
darījumu likumību un pareizību galīgo labuma guvēju līmenī. Ja Komisija budžetu izpilda, izmantojot
dalīto pārvaldību, izpildes uzdevumi tiek dalīti ar dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka no Eiropas Savienības (ES) budžeta finansētās darbības
tiek īstenotas pareizi, rezultatīvi un saskaņā ar ES noteikumiem. Tām ir jāievieš sistēmas, ar ko
novērš, atklāj un labo pārkāpumus un krāpšanu. KLP tiesību aktos paredzēts, ka dalībvalstis akreditē
maksājumu aģentūras, kas ir īpašas struktūras, kuras ir atbildīgas par Savienības līdzekļu
pārvaldību un kontroli, jo īpaši par maksājumiem labuma guvējiem un par finanšu ziņojumiem
Komisijai.
Dalībvalstu izraudzītās sertifikācijas struktūras katru gadu sniedz atzinumu par attiecīgās
maksājumu aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, tās iekšējās kontroles
sistēmas pienācīgu darbību un Komisijai deklarēto izdevumu likumību un pareizību.
Eiropu 2020. gadā spēcīgi ietekmēja Covid-19 pandēmija. Pateicoties KLP ilgstoši stabilajam
rīcībpolitikas satvaram, kā arī labajai sadarbībai, kas gadu gaitā izveidojusies visā ES,
lauksaimniecības nozare izrādījās pietiekami noturīga, lai tiktu galā ar Covid-19 krīzi.
Komisija arī pielāgoja savas darba metodes un pievērsās Covid-19 pandēmijas ietekmei uz
ticamības apliecinājumu KLP jomā, veicot vairākus pasākumus. Komisija pieņēma Regulu (ES)
Nr. 2020/532, kurā dalībvalstīm paredzēti noteikumi ar reālistiskām un sasniedzamām kontroles
prasībām. Turklāt sertifikācijas struktūras turpināja veikt revīzijas darbu, vienlaikus tāpat kā
maksājumu aģentūras izmantojot arī alternatīvas metodes, un tāpat kā iepriekšējos gados ziņoja
Komisijai par saviem konstatējumiem.
6.6. a) Komisija pieņem zināšanai, ka tika mainīta Eiropas Revīzijas palātas (ERP) izlases veidošanas
pieeja attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un nodaļas kopējā kļūdu īpatsvara aprēķinā iekļauta
tehniskā korekcija 0,12 % apmērā attiecībā uz tiešajiem maksājumiem. Komisija arī pieņem zināšanai,
ka korekcijas pamatā ir maksājumu aģentūru atklātās kļūdas (sk. arī atbildi uz 6.13. punktu).
6.10. Komisija atzinīgi vērtē ERP konstatējumu, ka ELGF tiešajos maksājumos, ko 2020. finanšu
gadā veido 41,6 miljardi EUR, kļūdu līmenis joprojām nav būtisks. Komisija ar gandarījumu
atzīmē, ka šis pozitīvais rezultāts, kas norādīts Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta
(AGRI ĢD) gada darbības pārskatā, apstiprinājās, lai gan ERP ir mainījusi izlases veidošanas
metodoloģiju (sk. arī atbildi uz 6.13. punktu).
6.13. Komisija gribētu precizēt, ka visos — izņemot vienu — ERP norādītajos gadījumos minētās
kļūdas bija saistītas ar pārāk lielas platības deklarēšanu, ko maksājumu aģentūras bija pienācīgi
identificējušas, veicot pārbaudes uz vietas, un tāpēc labuma guvējiem netika veikti nepamatoti
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maksājumi. Komisija gribētu arī norādīt, ka ERP metodoloģijas izmaiņas šogad noveda pie divējādas
pieejas izmantošanas.
No vienas puses, ERP, sagatavojot statistisku aplēsi par darījuma kļūdu īpatsvaru, turpināja izmantot
savus rezultātus, pamatojoties uz izlasi, ko veidoja katra labuma guvēja 10 zemes gabali. Tāpēc
Komisija nepiekrīt ERP vērtējumam vienā gadījumā, kad šis ekstrapolētais kļūdu īpatsvars darījumu
līmenī bija ievērojami pārvērtēts, salīdzinot ar faktisko rezultātu, kas iegūts maksājumu aģentūras
pārbaudē uz vietas, kura aptvēra visus attiecīgā labuma guvēja zemes gabalus. ERP un maksājumu
aģentūra attiecībā uz atlasītajiem zemes gabaliem nonāca pie vienāda rezultāta, taču ERP kļūdu
īpatsvaru attiecībā uz izlasē iekļautajiem zemes gabaliem ekstrapolēja, attiecinot uz visu darījumu.
No otras puses, ERP izmantoja maksājumu aģentūru kontroles rezultātus, lai novērtētu ietekmi
gadījumos, kad maksājumu aģentūras secināja, ka labuma guvējam nav veicams maksājums, nodaļas
kopējā kļūdu īpatsvara aprēķinā tiešajiem maksājumiem piemērojot aprēķināto korekciju 0,12 %
apmērā.
6.16. Komisija atzinīgi vērtē ERP pozitīvo novērtējumu par integrētās administrācijas un kontroles
sistēmas (IAKS) un zemes gabalu identifikācijas sistēmas (ZGIS) nozīmi kļūdu novēršanā un to
līmeņa samazināšanā.
6.18. Komisija norāda, ka monitorējošo pārbaužu pieejas tiesiskajā regulējumā paredzēta, no vienas
puses, lauksaimnieku izlašu pārbaude, ja atbilstību kritērijiem nevar novērtēt attālināti, un, no otras
puses, arī iespēja veikt mērķorientētas lauka apskates, ja satelīta datu analīze bijusi nepārliecinoša.
Kopumā Komisija uzskata, ka monitorējošās pārbaudes ir ļoti labs piemērs tam, kā tehnoloģijas var
izmantot, lai padarītu pārvaldības un kontroles sistēmas efektīvākas.
Kopēja atbilde uz 6.21. un 6.22. punktu.
Komisija turpina centienus atbalstīt dalībvalstis monitorējošo pārbaužu veikšanā, cita starpā
apkopojot īstenošanas problēmas divpusējās, ekspertu vai komiteju sanāksmēs un risināt jaunās
problēmas, izstrādājot īstenošanas pamatnostādnes vai, attiecīgos gadījumos, tiesiskā regulējuma
grozījumus. Turklāt rezultātu rādītājam 3.5 “Ar satelītu palīdzību uzraudzītās platības”, kas definēts
kā attiecība starp pamata maksājuma shēmas (PMS) / vienotā platībmaksājuma shēmas (VPMS)
hektāriem, uz kuriem attiecas monitorējošas pārbaudes vai platību uzraudzības sistēma, 2022. gadam
ir noteikts starpposma mērķrādītājs, proti, 10 %. Pamatojoties uz dalībvalstu paziņojumiem par
monitorējošām pārbaudēm 2021. gadā, gaidāms, ka šis starpposma mērķrādītājs tiks sasniegts. Pēc
2022. gada platību uzraudzības sistēmas izmantošana kļūs obligāta, un sagaidāms, ka tas strauji
palielinās ar satelītu palīdzību uzraudzītās platības.
6.23. Sarežģītus nosacījumus un attiecināmības noteikumus piemēro, ja vērienīgu rīcībpolitikas
mērķu sasniegšanai ir nepieciešama atbalsta mērķtiecīga virzīšana. Likumība un pareizība ir
jāsabalansē ar rīcībpolitikas mērķu sasniegšanu, vienlaikus paturot prātā īstenošanas izmaksas.
Vienkāršošana, piemēram, vienkāršotu izmaksu iespējas, ir vēlama, ja tā ir visefektīvākais veids, kā
samazināt izmaksas, kontroles slogu un kļūdu risku.
6.27. Komisija nepiekrīt ERP novērtējumam par vienu darījumu (sk. atbildi uz 6.31. punktu).
6.31. Komisija nepiekrīt ERP konstatējumam, ka vienā gadījumā maksājumu aģentūra ir nepareizi
aprēķinājusi sodu par pārāk lielas platības deklarēšanu.
Komisija uzskata, ka maksājumu aģentūra pārbaužu laikā (pirms ERP revīzijas) ir pareizi
piemērojusi attiecīgos tiesību aktus, proti, Regulas (ES) Nr. 640/2014 19.a panta 1. punktu un valsts
ministra Dekrēta Nr. 24/2015 10. pantu, un pareizi noteikusi summu, kas jāmaksā lauksaimniekam.
Turklāt maksājumu aģentūra pareizi secināja, ka saskaņā ar de minimis noteikumu nekāda summa nav
jāatgūst, jo pārmaksātā summa bija 31,94 EUR. Pat kopējā samaksātā summa (91,01 EUR), ko ERP
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uzskatīja par 65 % kļūdu un kas būtiski paaugstināja nodaļas kļūdu īpatsvaru, nepārsniedza
de minimis slieksni, kas ir 100 EUR.
GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI
6.35. Šajā sestajā gadā, kad sniegts atzinums par izdevumu likumību un pareizību, sertifikācijas
struktūras sasniedza stabilus un būtiskus rezultātus attiecībā uz izdevumu likumību un pareizību
visās datu kopās. Pamatojoties uz sertifikācijas struktūru veikto būtisko darbu un konstatējumu skaita
pieaugumu, AGRI ĢD paļāvās uz sertifikācijas struktūru darba rezultātiem likumības un pareizības
jomā. Sertifikācijas struktūru rezultāti bija pamats, lai aprēķinātu AGRI ĢD koriģēto kļūdu īpatsvaru
par 2020. finanšu gadu. Gadījumos, kad revīziju laikā tika konstatēti trūkumi, to ietekme uz rezultātu
ticamību bija novērtēta kā ierobežota. Turklāt visos gadījumos AGRI ĢD revidenti ierosināja tūlītējas
koriģējošas darbības, kuras sertifikācijas struktūras veica finanšu gada laikā. Koriģējošo darbību
veikšanas rezultāti tika novērtēti finansiālās noskaidrošanas procedūras laikā, un AGRI ĢD joprojām
varēja paļauties uz to darbu un ņemt vērā paziņotās kļūdas.
6.37. Komisija atzinīgi vērtē to, ka AGRI ĢD aplēse par risku maksājuma laikā (1,9 %) ir ļoti
tuvu ERP kļūdu īpatsvaram un ir tā robežās (2,0 %) (sk. arī 1.39. punktu un Komisijas atbildi).
Turklāt Komisija, tāpat kā ERP, atzīmē, ka riska īpatsvari maksājuma laikā (aptuveni 1,6 % tiešajiem
maksājumiem, 2,9 % lauku attīstībai un 2,4 % tirgus pasākumiem), kurus paziņoja AGRI ĢD
2020. gada darbības pārskatā, liecina, ka tiešajos maksājumos kļūdu līmenis nav būtisks, savukārt
lauku attīstība un tirgus pasākumi ir pakļauti lielākam riskam (sk. arī atbildi uz 6.23. punktu). Visu
koriģējošo darbību rezultātā Komisija lēš, ka KLP galīgā riskam pakļautā summa 2020. gadā atbilst
0,5 % no kopsummas.
6.38. Komisija ar gandarījumu atzīmē, ka risks maksājuma laikā attiecībā uz “Dabas resursiem”
tās gada pārvaldības un snieguma ziņojumā atbilst kļūdu līmenim, ko ERP aplēsusi šai nodaļai.
6.39. AGRI ĢD gūst pārliecību par maksājumu aģentūru ieviesto krāpšanas novēršanas un atklāšanas
sistēmu pareizu darbību, pamatojoties uz sertifikācijas struktūru darbu. Šīs neatkarīgās struktūras
katru gadu novērtē maksājumu aģentūru atbilstību akreditācijas kritērijiem, tostarp tiem aspektiem,
kas īpaši saistīti ar krāpšanas jautājumiem, t. i., tām jāpārliecinās, ka maksājumu aģentūrās ir ieviestas
krāpšanas novēršanas, atklāšanas un labošanas sistēmas.
AGRI ĢD 2020. gada septembrī atjaunināja savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai ņemtu
vērā arī 2019. gada jauno vispārējo Komisijas stratēģiju krāpšanas apkarošanai.
Saistībā ar KLP reformu (2023.–2027. gads) ir paredzēta krāpšanas riska novērtējuma pārskatīšana,
par izpildes termiņu nosakot 2023. gada 1. janvāri.
Attiecībā uz Arachne izmantošanu KLP Komisija ir atbalstījusi šāda instrumenta izmantošanas un
iespēju paplašināšanu, ko atzinusi arī ERP 2019. gada pārskatā. Sarunu rezultātā par KLP reformu
Komisijai ir obligāti jānodrošina dalībvalstīm šā rīka pieejamība no 2023. gada 1. janvāra, un
dalībvalstis tiks mudinātas izmantot šo instrumentu.
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
6.40. Komisija pozitīvi vērtē to, ka nodaļas kopējais kļūdu īpatsvars, kas noteikts 6.1. pielikumā,
ir tuvu būtiskuma robežai (2,0 %). Skatīt arī atbildi uz 6.37. punktu.
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EIROPAS KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS GADA
PĀRSKATU
IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATĀ “7. NODAĻA – DROŠĪBA UN PILSONĪBA”

DARĪJUMU PAREIZĪBA
7.3. izcēlums. Deklarētas pārmērīgas medicīnisko iekārtu transportēšanas izmaksas
Attiecībā uz “Deklarētām pārmērīgām medicīnisko iekārtu transportēšanas izmaksām” īstenotā ESI
darbība notika Covid-19 pandēmijas agrīnajās dienās, kad bija steidzami nepieciešami medicīniskiem
nolūkiem paredzēti individuālie aizsardzības līdzekļi. Attiecībā uz revidēto līgumu līgumslēdzēja
iestāde neizmantoja iespēju, kā noteikts Apvienotās Karalistes Publisko līgumu noteikumu
72. noteikumā, kas ļautu grozīt esošos līgumus līdz 50 % apmērā no sarunu procedūras sākotnējās
vērtības bez iepriekšējas publicēšanas, ko šajā gadījumā pamatoja ārkārtēja steidzamība.
Komisija uzskata par svarīgu norādīt, ka pakalpojumi tika sniegti. Turklāt procedūras kļūda līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanā neradīja izmaiņas individuālo aizsardzības līdzekļu cenā par kubikmetru,
jo tā bija tieši tāda pati kā sākotnēji piešķirtā līguma cena.
Visi šie faktori ir jāņem vērā kā daļa no ļoti sarežģītajiem apstākļiem, kādos šī ārkārtas darbība tika
veikta.
7.4. izcēlums. Nepavadītiem nepilngadīgajiem sniegto pakalpojumu dokumentācija ne vienmēr
ir apmierinoša
Komisija ņēma vērā 7.4. izcēlumā minētās nepilnības, kas tiek rūpīgi uzraudzītas.
Atbildīgā iestāde sagatavoja ceļvedi šo konstatēto problēmu risināšanai, ar kuru Grieķijas iestādes
sāka īstenot virkni pasākumu, galveno uzmanību pievēršot izmitināšanas vietu tiesiskā regulējuma un
standarta operāciju procedūru atjaunināšanai nākamajam plānošanas periodam, kā arī metodikas
veicināšanai attiecībā uz īstenošanas dalībnieku sniegto pakalpojumu kvalitātes reģistrēšanu un
novērtēšanu, kā arī paraugprakses un pastāvīgas uzlabošanas procedūru pieņemšanu.
Turklāt tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu nosūtīšanas un ziņošanas sistēmu, izmantojot centralizētu
pieeju, jo īpaši iesaistot īpašo sekretāru par nepavadītu nepilngadīgo aizsardzību Grieķijā.
Administratīvās procedūras, kas vajadzīgas, lai jaunietis pārietu uz citu izmitināšanas programmu,
sākas četrus mēnešus, pirms attiecīgais jaunietis kļūst par pieaugušo. Konkrēti gadījumi tiek izvērtēti
katrā gadījumā atsevišķi, tajā skaitā bērni, kuriem jāpabeidz skola, kā arī jaunieši, attiecībā uz kuriem
administratīvās procedūras vēl nav pabeigtas.
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMU ELEMENTU PĀRBAUDE
7.12. Nepilnību potenciālā ietekme dalībvalstu līmenī neīstenojās.
7.5. izcēlums. Trūkumi gada kontroles ziņojumos
Komisija ņem vērā, ka šādi trūkumi nav tik būtiski, lai samazinātu revīzijas iestāžu secinājumu
pareizību, kā norādīts 7.12. punktā.
 Problēmas izlases veidošanā: izlases vienība nav skaidri definēta, pārāk maz vienību revīzijas
izlasē. (Luksemburga)
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Luksemburgas gadījumā trūkumu Komisija jau bija konstatējusi un paziņojusi Luksemburgas
iestādēm, kā dokumentēts grāmatojumu novērtēšanas kontrolsarakstā un daļējās noskaidrošanas
vēstulē.
Skatīt papildu piezīmes turpmāk tekstā.
 Atbildīgā iestāde iesniedza pārskatu projektu revīzijas iestādei, pirms bija pabeigusi pati savas
pārbaudes uz vietas un pirms iekļāva tehniskās palīdzības maksājumus. (Spānija)
Gada kontroles ziņojums un papildu informācija, kas tika iesniegta pēc Komisijas pieprasījuma
novērtējuma laikā, nodrošināja pilnīgu saskaņošanu ar atbilstīgu aprakstu par atšķirībām starp
pārskatu projektu, no kura tika veidota izlase, un galīgajiem pārskatiem. Noskaidrošanas vēstulē
Komisija atgādināja iestādēm, ka pārskatu projektu veido maksājumi, kuru kontroli ir pabeigusi
atbildīgā iestāde.
 Gada kontroles ziņojuma pamattekstā neprecīzi aprēķināts un norādīts kļūdu īpatsvars. (Austrija)
Jautājums par precīzu ziņošanu par kļūdu īpatsvaru tika konstatēts, kad HOME ĢD revidenti
pārbaudīja gada kontroles ziņojumu par 2019. finanšu gada pārskatiem, kā dokumentēts revidentu
kontrolsarakstā un dalībvalstij adresētajā noskaidrošanas vēstulē.
Tā kā kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars (TRER) bija zem būtiskuma sliekšņa, tas neietekmēja AMIF
2019. finanšu gada grāmatojumu noskaidrošanu. HOME ĢD revidenti turpina uzraudzīt pārredzamu
ziņošanu par ES ieguldījuma kļūdu īpatsvaru un tam pievērsa īpašu uzmanību gada kontroles
ziņojuma pārbaudē par 2020. finanšu gada pārskatiem (kas tika veikta 2021. gadā, t. i., ārpus
2020. gada ticamības deklarācijas tvēruma). Revīzijas iestāde atkal tika lūgta vispusīgi izskaidrot
savus pamatā esošos aprēķinus.
Nepareizi ziņots par revīzijas izlases vērtību un aptvērumu. (Austrija)
Austrijas iestādes atlasīja projektus revīzijai no uzraudzības sarakstiem, nevis no finanšu sistēmas.
Tas izskaidro revīzijas aptvēruma nepareizu aprēķinu. Tomēr faktiskais revīzijas aptvērums
pārsniedz 10 % minimālo prasību. Gada kontroles ziņojuma novērtējumā par 2020. finanšu gadu
(kas tika veikts 2021. gadā, t. i., ārpus 2020. gada ticamības deklarācijas tvēruma) HOME ĢD
revidenti no revīzijas iestādes pieprasīja papildu informāciju par revīzijas izlasi. HOME ĢD
revidenti konstatēja, ka revīzijas iestāde ir izslēgusi projektu no kopējā kļūdu īpatsvara (TER)
aprēķina. Revīzijas iestādei gada kontroles ziņojuma par 2020. finanšu gadu izpildes pārbaudes
vēstulē tika sniegts ieteikums grozīt šo praksi attiecībā uz nākamo grāmatojumu noskaidrošanu.
 Gada kontroles ziņojumā nebija pienācīgi ziņots par izdevumu un sistēmu revīziju rezultātiem vai
vispārējo ticamības līmeni, un nav ziņots, ka dažus revīzijas darbus veica kā ārpakalpojumu.
(Luksemburga)
Luksemburgas iestādes izstrādāja rīcības plānu, lai novērstu ERP paustās bažas. Šā rīcības plāna
izpildes pārbaudi veica HOME ĢD saistībā ar 2020. finanšu gada grāmatojumu noskaidrošanu.
Gada kontroles ziņojumā par 2020. finanšu gadu ir šāda skaidra informācija:
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finanšu gada laikā veikto sistēmu revīziju tvērums un rezultāti;
izmantotās izlases vienības skaidra definīcija;
negatīvu maksājumu revīziju rezultāti, tajā skaitā tas, ka izlasē ir iekļauti jebkādi starpposma vai
galīgie maksājumi, ar kuriem tiek dzēsti avansa maksājumi, kas deklarēti EK iepriekšējo gadu
pārskatos;
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skaidra norāde par ticamības līmeni saskaņā ar paraugu, kas noteikts 2018. gada 16. maija
Regulas (ES) 2018/1291 pielikumā.

Komisija uzskata, ka tas ir pietiekami.
Tomēr ir turpmāk jāuzlabo ziņošana par revīzijas darbu, ko veic kā ārpakalpojumu, un tas tika
paziņots Luksemburgas iestādēm saistībā ar 2020. finanšu gada grāmatojumu noskaidrošanu.
7.13. Komisija uzskata, ka konstatētie trūkumi neietekmēja revīzijas iestāžu secinājumus.
7.6. izcēlums. Trūkumi revīzijas iestāžu darbā.
 Projektu atlases process nav pienācīgi pārbaudīts. (Luksemburga)
Revīzijas iestāde atjaunināja kontrolsarakstu ar īpašu iedaļu, kas veltīta atlases procedūrām. Tas tika
pārbaudīts saistībā ar 2020. finanšu gada grāmatojumu noskaidrošanas procedūru, kas tika veikta
2021. gadā, t. i., ārpus 2020. gada ticamības deklarācijas tvēruma.
 Neatbilstoša izdevumu attiecināmības pārbaude. (Luksemburga)
Šī problēma tika turpmāk pārbaudīta saistībā ar 2020. finanšu gada grāmatojumu noskaidrošanas
procedūrām, kas tika veiktas 2021. gadā, t. i., ārpus 2020. gada ticamības deklarācijas tvēruma. Tika
konstatēts, ka revīzijas iestāde atjaunināja kontrolsarakstu, ko izmanto, lai pārbaudītu izdevumu
attiecināmību un nodrošinātu, ka rīcības nolūkā atbildīgā iestāde ziņo par visām novirzēm.
 Nepietiekama revīzijas taka vai nepilnīga revīzijas darba dokumentācija. (Spānija, Luksemburga,
Austrija, Somija)
Komisija uzskata, ka tie atklāj atsevišķas nepilnības īpašo pārbaužu un/vai revīziju dokumentācijā.
Turklāt šie atsevišķie gadījumi nekādā veidā neapšauba ne revīzijas iestāžu veikto revīzijas darbu,
ne to secinājumu ticamību, kā to apstiprinājusi pati ERP.
Turklāt, un atbildot uz iepriekšējiem konstatējumiem un ERP ieteikumiem (2019. gada ticamības
deklarācija), HOME ĢD iepazīstināja HOME līdzekļu revīzijas iestādes ar “Pārdomu dokumentu
par revīzijas dokumentāciju – laba prakse revidentiem no revidentiem”. Šis dokuments ir Komisijas
revīzijas dienestu dalītās pārvaldības jomā un dalībvalstu revīzijas iestāžu darba grupas rezultāts, lai
apzinātu un izstrādātu paraugpraksi nolūkā uzlabot revīzijas darba dokumentāciju.
 Ja neattiecināmās izmaksas tika konstatētas, par tām ne vienmēr tika ziņots. (Luksemburga)
Paziņoto neattiecināmo izmaksu problēma tika turpmāk pārbaudīta saistībā ar 2020. finanšu gada
grāmatojumu noskaidrošanas procedūrām, kas tika veiktas 2021. gadā, t. i., ārpus 2020. gada
ticamības deklarācijas tvēruma. Tika konstatēts, ka revīzijas iestāde atjaunināja kontrolsarakstu, ko
izmanto, lai pārbaudītu izdevumu attiecināmību un nodrošinātu, ka rīcības nolūkā atbildīgā iestāde
ziņo par visām novirzēm.
 Daži iepirkuma jautājumi tikuši nepareizi klasificēti. (Somija)
Komisija turpina uzraudzīt publiskā iepirkuma procedūras saistībā ar Somijā notiekošo revīziju.
 Neatbilstoša ārpakalpojumu revīzijas darba pārbaude. (Luksemburga)
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Komisija uzskata, ka šis punkts neietekmē revīzijas iestādes sniegto pārliecību. Tomēr mēs
novērojām uzlabojumu gada kontroles ziņojumā par 2020. finanšu gadu (kas tika veikts 2021. gadā,
t. i., ārpus 2020. gada ticamības deklarācijas tvēruma). Revīzijas iestāde rīkoja noslēguma sanāksmi
ar pakalpojumu sniedzēju pirms gada kontroles ziņojuma par 2020. finanšu gadu pabeigšanas, lai
novērtētu veiktā darba kvalitāti un pakalpojumu sniedzējs varētu iepazīstināt revīzijas iestādi ar
konkrētiem darba dokumentiem vai citiem dokumentiem.
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
7.1. ieteikums. ESI projektu izmaksu attiecināmība
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Komisija ir apņēmusies rūpīgi pārbaudīt ESI darbību atbalsta saņēmēju iesniegto izmaksu
attiecināmību. Jāatzīmē, ka padziļinātas pārbaudes ir daļa no ex ante kontroles un iekšējās kontroles
sistēmas. Attiecībā uz iepirkuma procedūrām un attiecīgo dokumentāciju ex post revīziju laikā tās
pārbauda izlases veidā.
7.2. ieteikums. Dokumentācija, ja finansējuma pamatā ir standarta vienības izmaksas
Komisija piekrīt šim ieteikumam un uzskata, ka tas jau tiek īstenots.
Komisija 2021. gada 28. aprīlī pieņēma pārskatītus Norādījumus par vienkāršotu izmaksu iespējām
(SCO) Eiropas strukturālajos un investīciju fondos.
Lai gan šie norādījumi galvenokārt ir piemērojami ESI fondiem, principi tiek pārnesti uz 2021.–
2027. gada plānošanas periodu, kurā (saskaņā ar KNR) tie būs vienlīdz piemērojami HOME ĢD
pārvaldītajiem līdzekļiem.
Šajā sakarā 2021. gada 27. maijā dalībvalstu iestādes saņēma atjauninātos norādījumus ar KNR
ekspertu grupas (EGESIF) starpniecību. Ņemot vērā gaidāmo 2021.–2027. gada periodu, šī grupa tika
paplašināta, lai iekļautu arī dalībvalstu iestādes, kas atbild par HOME ĢD līdzekļiem.
Komisija arī informēs dalībvalstu iestādes par atjauninātajiem norādījumiem un atgādinās tām, cik
svarīgi ir nodrošināt atbilstību SCO nosacījumiem kā daļu no pārvaldības verifikāciju un revīziju
tvēruma.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS
IEGULDĪJUMU 2020. GADA PĀRSKATĀ – 8. NODAĻA – GLOBĀLĀ EIROPA
DARĪJUMU PAREIZĪBA
8.2. izcēlums.

-

Piegādes nav izmantotas finansētajai darbībai

Komisija vēlētos uzsvērt centienus, kas īstenoti nolūkā nodrošināt bēgļu piekļuvi veselības aprūpes
pamatpakalpojumiem nestabilajos apstākļos, kas projekta īstenošanas sākumposmā pastāvēja
saņēmējvalstī. Šis konteksts būtiski ietekmēja projekta darbību īstenošanu.
Pirmā gada laikā izmantotās vakcīnas tika iegūtas no atbalsta saņēmēja kopējās glabāšanas un sadales
sistēmas, lai bērnus vakcinētu jau kopš darbības sākuma. Tas atbilda dotācijas līguma īpašo
nosacījumu I pielikumam – 1.5. darbība “Vakcinācijas pakalpojumu uzlabošana”. Dotācija
nodrošināja jau īstenošanas procesā esošas plašas vakcinācijas programmas turpināšanu.
Atbalsta saņēmējs Komisijai ir sniedzis pierādījums, ka mērķgrupa tika vakcinēta ar tāda paša veida
vakcīnām. Neizlietoto vakcīnu skaits ir mazāk nekā 1 % no iepirkto vakcīnu skaita.
Atbalsta saņēmējs ir apņēmies ziņot par atlikušo ES finansēto vakcīnu izlietojumu.

-

Izmaksu deklarācijā iekļautas neattiecināmas izmaksas

Ne Komisija, ne atbalsta saņēmējs nav veicis nepamatotus maksājumus. Notika divkāršs norēķins par
kādu summu, kā arī norēķins par vēl vienu summu, par kuru Komisijas grāmatvedības sistēmā vēl
nebija reģistrēti izdevumi. Galīgā summa, kas jāsedz no ES budžeta, tiks noteikta ar galīgo
maksājumu.
Ir veikti korektīvie pasākumi:
– nepamatotie summu apstiprinājumi ir atcelti;
– līgums ir iekļauts gada kontroles plānā, un pirms galīgā maksājuma neatkarīgi revidenti veiks
papildu pārbaudi;
– atbalsta saņēmējam ir sniegti ieteikumi par finanšu pārskatu sagatavošanu;
– ir organizēta ES delegācijas darbinieku apmācība par summu apstiprināšanu;
– ir veiktas izmaiņas kontrolsarakstos nolūkā risināt konstatētās problēmas.

8.3. izcēlums.

-

Dalīts izmaksu sadalījums, kas nav balstīts uz faktiskajiem izdevumiem

Komisija piekrīt, ka dalīto izmaksu prasījumu pamatā jābūt faktiskajām, nevis budžetā paredzētajām
izmaksām. Metodoloģija, ko izmanto dalīto izmaksu prasījumiem, saskaņā ar šo principu tika
izvērtēta 2020. gada beigās ex ante izvērtējuma ietvaros, ko izgāja visas organizācijas, lai iegūtu
Komisijas humānās palīdzības partnera sertifikātu 2021.–2027. gadam. Dalīto izmaksu pārbaude ir arī
daļa no Komisijas ex post kontrolēm un revīzijām.
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8.11. Komisija vēlētos norādīt, ka gan izstrādes, gan maksājumu veikšanas posmos tiek veikts rūpīgs
visu četru atbilstības kritēriju izvērtējums saskaņā ar ES Finanšu regulas 236. pantu un 2017. gada
budžeta atbalsta pamatnostādnēs sniegtajām norādēm.
Komisija arī uzskata, ka budžeta atbalsts uzlabo pārskatatbildību un palīdz apkarot korupciju, īpaši
pievēršoties progresam publisko finanšu pārvaldības un budžeta pārredzamības un kontroles jomā. Ar
budžeta atbalsta starpniecību piešķirtais finansējums kļūst par daļu no valsts budžeta, tādējādi tam tiek
piemērota ārēja revīzija un parlamenta kontrole.
8.13. Komisija vēlētos precizēt, ka gadījumos, kad tiek piemērota nosacītā pieeja, Komisijai nav
juridiska pienākuma veikt atsevišķu uzraudzību, un Komisija šādā uzraudzībā nesaskata pievienoto
vērtību.
8.14. Komisija vēlētos uzsvērt, ka ir spēkā līguma noteikumi, kas reglamentē piekļuvi dokumentiem.
Komisija turpinās vērst partnerorganizāciju uzmanību uz vajadzību sniegt Revīzijas palātai vajadzīgo
informāciju.

GADA DARBĪBAS PĀRSKATI UN CITI PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI
FPI gada darbības pārskats
8.18. KDAP misiju pīlāru novērtējums joprojām ir FPI prioritāte.
To divu KDAP misiju pašreizējais statuss, kurām 2020. gada beigās vēl nebija veikts pīlāru
novērtējums, ir:
1. EUBAM Libya: FPI pašlaik analizē pīlāru novērtējuma ziņojuma projektu, kas 2021. gada
28. maijā tika saņemts no ārējā revidenta. Ziņojuma projektā secināts, ka misija pilnībā atbilst
prasībām;
2. EUAM Central African Republic: misija tika pilnībā norīkota tikai 2020. gada augustā, un vēl
nav iespējams veikt tās pīlāru novērtējumu. FPI izvērtēs misijas īstenošanas pakāpi rudenī, lai
pieņemtu lēmumu par pīlāru novērtējuma veikšanai piemērotu laiku.
NEAR ĢD 2020. gada RER izpēte
8.19. RER izpēte ir svarīgs elements, kas veido ģenerāldirektora deklarācijas pamatojumu, bet tā nav
vienīgais avots pārliecības iegūšanai. NEAR ĢD ir ieviesis visaptverošu iekšējās kontroles sistēmu
un kontroles stratēģiju, kas aptver visu īstenošanas ciklu. Kā aprakstīts tā gada darbības pārskatā,
visi kontroles sistēmas elementi kalpo kā rīki pārliecības iegūšanai.
8.21, Komisija neuzskata un nekad nav uzskatījusi, ka RER izpēte būtu ticamības apliecināšanas
uzdevums vai revīzija. Tai ir konkrēts mērķis, un tās pamatā ir atsevišķa metodoloģija.
Tas ir norādīts RER izpētē un NEAR ĢD gada darbības pārskatā, kurā patiesi un godīgi izklāstīta
izsmeļoša pārvaldības informācija. Komisija neuzskata, ka uz izpēti attiecas ierobežojumi, no kuriem
varētu izrietēt nepietiekams kļūdu novērtējums.
8.22. Komisija uzskata, ka RER atbilst mērķim un ir ļoti reprezentatīvs. Varbūtība, ka paraugā tiks
iekļauts attiecīgajā periodā izpildīts līgums, ir tieši proporcionāla tā vērtībai.
RER mērķis ir sniegt reprezentatīvu kļūdu īpatsvaru attiecībā uz visu ĢD datu kopu. Stratifikācija
šo rezultātu nenodrošinātu.
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Budžeta atbalsta (BA) darījumi bija 45 darījumi no kopā 375 darījumiem, kas bija iekļauti RER
izpētē. Kļūdu īpatsvars nav darījuma vērtības funkcija. RER metodoloģija ietver kļūdu īpatsvara
prognozēšanu vispārējā kļūdu īpatsvarā, un prognoze nav atkarīga no darījuma vērtības. Kļūdu
īpatsvaram mazas vērtības darījumā ir tāda pati ietekme kā kļūdai lielas vērtības darījumā.
Lai gan NEAR ĢD (un INTPA ĢD) RER izpētēs BA darījumos izmērītas kļūdas ir konstatētas retāk
nekā citu veidu līgumos, šādas kļūdas ir konstatētas un par tām ir ziņots. Ņemot vērā BA darījumu
vērtību (parasti desmitiem miljoni), šādas kļūdas var būtiski ietekmēt ĢD kļūdu īpatsvaru.
Tāpēc NEAR ĢD pabeigto līgumu datu izslēgšana no RER izpētes vairāk nekā 25 % apmērā nebūtu
pamatota un varētu sekmēt pārāk zemu kļūdu īpatsvara aplēsi.
8.23. RER izpētē iekļautais dotāciju darījumu skaits tika palielināts, reaģējot uz ieteikumu, ko
Revīzijas palāta sniedza savā 2017. gada pārskatā.
Komisija uzskata, ka šī dotāciju papildu izlase bija piemērota un atbilstīga reakcija, kas atspoguļo ar
dotācijām saistīto lielo risku.
RER ietver dotāciju papildu izlasi, kuras mērķis ir sniegt Komisijai apstiprinošu informāciju, kas
papildina galvenajā izlasē sniegto informāciju, kura attiecas uz dotācijām. Tas dod iespēju 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 (papildu 88 darījumi, lai sasniegtu 95 % ticamības līmeni). Tas
nesniegtu būtisku ieguldījumu attiecībā uz pamatmērķi, proti, ar galveno izlasi saistīto konstatējumu
apstiprināšanu, kuru sasniedz, veidojot dotāciju papildu izlasi. Pašreizējā pieeja atbilst galvenajām
prioritātēm, tas ir, kontroļu ticamības un izmaksu efektivitātes veidošanai.
8.24. Komisija uzskata, ka būtu jāizvairās no pārliekas paļaušanās uz citu revidentu paveikto
darbu un ka 2020. gada RER izpētes gadījumā šāda pārlieka paļaušanās nav notikusi. Vispārējais
paļaušanās līmenis 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājies par 2 %.
Pilnīga paļaušanās tiek piemērota tikai darbam, ko veikuši kvalificēti revidenti saskaņā ar Komisijas
parakstīto revīzijas pamatlīgumu, vai Revīzijas palātas veiktajam darbam. To lietu īpatsvars, kurām
2020. gadā piemēroja pilnīgu paļaušanos, ir samazinājies līdz 13%.
Ir divu veidu paļaušanās: daļēja un pilnīga paļaušanās. Pilnīga paļaušanās uz atsevišķu darījumu
nozīmē to, ka nav nepieciešama darījuma padziļināta pārbaude. Tomēr visas pārējās procedūras
joprojām ir piemērojamas (apstiprināto un izmaksāto summu saskaņošana, kontroles/atgūšanas
rīkojums un attiecīgā gadījumā pirmā līmeņa iepirkums). Daļējas paļaušanās gadījumā veiktie testi ir
plašāki un ietver padziļinātu pārbaudi, kuras ietvaros ir jāpanāk minimālais aptvēruma līmenis, un šo
testu mērķis ir identificēt kļūdu, kad vien tas ir iespējams.
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.
Lai pamatotu paļaušanos, nekad nepietiks tikai ar Komisijas veikto kontroles darbu.
Komisija pārskata šāda sākotnējā kontroles darba rezultātā sagatavotos ziņojumus un ņem tos vērā kā
daļu no kopējās kontroles vides, nepaļaujoties tikai uz šādu kontroles darbu.
Samazināts izlases lielums nekādā veidā neietekmē paļaušanās procentuālo rādītāju. Aprēķins
paredz lietu skaita dalīšanu ar darījumu skaitu.

8.25 Komisija norāda, ka:
- ierobežojums neattiecas tikai uz RER izpēti; tas izriet no visaptveroša pamatnolīguma, kas
noslēgts starp ANO organizācijām un Eiropas Komisiju.
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- Ja darbuzņēmējam netiek sniegta piekļuve nepieciešamajiem dokumentārajiem pierādījumiem,
tiek norādīta kļūda.
Finanšu regulā ir noteikta prasība, ka subjektiem, kuriem uzticēta ES līdzekļu īstenošana netiešā
pārvaldībā, ir jāapliecina tāds finanšu pārvaldības un ES finanšu interešu aizsardzības līmenis, kas ir
līdzvērtīgs Komisijas nodrošinātajam. To pārbauda, veicot subjekta ex ante pīlāru novērtējumu.
Dati liecina, ka saistībā ar paļaušanos un starptautiskajām organizācijām kontroles ir veiktas. Faktiski
tika atlasīti 43 darījumi, uz kuriem attiecās FAFA. Šo darījumu kontekstā darbuzņēmējs piemēroja
pilnīgu paļaušanos 18 gadījumiem, daļēju paļaušanos – 6 gadījumiem, un atlikušajos 19 gadījumos
nepaļāvās uz citiem kontroles pasākumiem. 17 gadījumos tika konstatēta izmērīta kļūda.
Ja iepriekš veiktam kontroles darbam piemēro pilnīgu paļaušanos, darbuzņēmējs pārskata
konstatējumus un gadījumos, kad revidents nav izolējis kļūdu un/vai ES delegācija ar pienācīgu
pamatojumu nav atguvusi attiecīgo summu, tiek konstatēta nosacīta kļūda, kā rezultātā iepriekš veiktā
kontroles darbā gūtie konstatējumi tiek ekstrapolēti attiecībā uz izlasē neiekļauto datu daļu. Ja
darbuzņēmējs iepriekš veiktam kontroles darbam piemēro daļēju paļaušanos, tas veic iepriekš
izklāstīto procedūru, kā arī padziļinātu pārbaudi.
8.26. Komisija neuzskata, ka aplēses ir “būtisks RER kropļojošs faktors”. Kā Komisija ziņoja jau
2019. gadā, aplēses ir ļoti retas: 2018. gadā tika veiktas 2 aplēses, 2019. gadā – neviena aplēse un
2020. gadā – tikai 1 daļēja aplēse. Tādējādi 3 no 1144 pozīcijām trīs RER izpētēs bija aplēses. Vienīgā
2020. gadā ziņotā (daļējā) izpēte izrietēja no negadījuma, kā rezultātā tika iznīcināti atbalsta saņēmēja
arhīvi. Atbalsta saņēmēja iesniegtie dokumenti apliecināja faktus, kas bija zināmi arī ES delegācijai.
Lēmums aplēst kļūdu netiek pieņemts, pamatojoties uz vienkāršu dokumentu neiesniegšanas
gadījumu (no tā izrietēs izmērīta kļūda). Aplēse tiek veikta tikai tad, ja ir konstatēti un pienācīgi
dokumentēti RER rokasgrāmatā aprakstītie apstākļi.
Novērojums par riska prēmiju tika pausts jau 2019. gada pārskatā par EAF un Komisijas atbildēs.
Riska prēmiju ieviesa gan NEAR ĢD, gan INTPA ĢD nolūkā uzlabot noteikumus par aplēšu
sniegšanu RER metodoloģijas ietvaros.
Riska prēmija 5 % apmērā atspoguļo ļoti piesardzīgu pieeju, kuras mērķis ir nepieļaut pārāk zemu
kļūdas īpatsvara aplēsi.
8.27. RER pētījumos vienmēr ir zināms daudzums aizvietojumu. Ņemot vērā jaunu darījumu
iekļaušanu, aizvietojumu skaits 2020. gada RER izpētē bija lielāks. Tika ievērota attiecībā uz
aizvietojumiem noteiktā RER metodoloģija, un apstākļi šos aizvietojumus attaisnoja. Komisija
centīsies turpmāk pēc iespējas ierobežot aizvietojumu skaitu. Komisijai nav pamata uzskatīt, ka
aizvietojumi ietekmēja kļūdu īpatsvara aprēķinu 2020. gada RER izpētē.
8.28. Komisija ir gatava apsvērt izmaiņu ieviešanu RER metodoloģijā vai darba uzdevumā, lai
formalizētu to, kā darbuzņēmējam jāpaziņo Komisijai par aizdomām par krāpšanu. Nelielā skaitā
gadījumu, kad bija konstatēti būtiski pārkāpumi vai neatbilstības, kas varēja liecināt par krāpšanu,
darbuzņēmējs par tiem paziņoja Komisijai, un tā veica atbilstošus pasākumus, tostarp attiecīgā
gadījumā informēja OLAF.
Regulāras darbuzņēmēja un Komisijas tikšanās (parasti reizi nedēļā) sniedz darbuzņēmējam iespēju
ziņot par kontroles darbā gūto progresu un par problēmām, kas radušās darbā ar atbalsta saņēmējiem,
tostarp krāpšanu.
Visām personām, kuras strādā pie darbuzņēmēja, ir pienākums ziņot par aizdomām par krāpšanu
atbilstīgi noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
IETEIKUMI
8.31. Saistībā ar ieteikumu, ko Revīzijas palāta norādījusi kā neizpildītu, Komisija savā atbildē uz
ieteikumu norādīja, ka tā “ar RER darbuzņēmēju izskatīs veidus, kā stratificēt RER datus, tajā pašā
laikā ņemot vērā vajadzību saglabāt kopumā ticamu un reprezentatīvu izlasi”. Kā sīkāk aprakstīts
8.22. iedaļā, izlases veidošanas metodoloģija ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka RER izpētes
rezultātus var uzskatīt par visiem NEAR ĢD pabeigtajiem līgumiem reprezentatīviem. Varbūtība, ka
paraugā tiks iekļauts attiecīgajā periodā izpildīts līgums, ir tieši proporcionāla tā vērtībai. Uz risku
balstīta, stratificēta izlase samazinātu izlases reprezentativitāti.
8.1. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Komisija turpinās vērst partnerorganizāciju uzmanību uz vajadzību sniegt Revīzijas palātai
dokumentus vai informāciju, kas vajadzīgi tās pienākuma veikšanai. Skatiet arī Komisijas atbildi uz
8.14. punktu.
8.2. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Kopš 2021. gada pienākums kopīgo izmaksu dalīšanu pamatot ar faktiskajām, nevis budžetā
paredzētajām izmaksām, ir daļa no ex ante izvērtējuma aptvēruma, kas jāievēro visām organizācijām,
lai tās varētu saņemt Komisijas humānās palīdzības partnera sertifikātu.
Papildus šim ex ante izvērtējumam Komisija pašlaik gatavo norāžu dokumentu par atbilstību humānās
palīdzības dotāciju saņemšanai. Visbeidzot, kopīgo izmaksu atbilstība arī ir daļa no Komisijas ex-post
kontrolēm un revīzijām.
8.3. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Komisija izskatīs iespēju iekļaut RER metodoloģijā vai darba uzdevumā atsauci, lai pietiekamā līmenī
formalizētu to, kā Komisijai paziņo aizdomas par krāpšanas risku.
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1. pielikums
ATBILDES UZ REVĪZIJAS PALĀTAS KONSTATĒJUMIEM: 2020. GADS
REVĪZIJAS PALĀTAS KONSTATĒJUMI
ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS PARLAMENTU
PARLAMENTA ATBILDES
Konstatējumi par darījumu izlasi

9.8. Mēs konstatējām kļūdas divos Eiropas Parlamenta veiktos maksājumos. Viena kļūda bija saistīta ar pārmaksu par IT pakalpojumiem līguma
noteikumu nepareizas piemērošanas dēļ. Otra kļūda attiecās uz nepareizu dienas naudas maksājumu EP deputātam saistībā ar kļūdu apmeklētāju
sarakstā. Mēs konstatējām, ka pašreizējā kontroles sistēma šādas kļūdas nenovērš un neatklāj, taču Parlaments šobrīd strādā pie jaunas sistēmas, lai
to uzlabotu.
Parlaments pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumus un attiecībā uz jautājumu par dienas naudu atsaucas uz atbildi, kas sniegta uz
1. ieteikumu.

Secinājumi un ieteikumi
Ieteikums Nr. 9.1. — Eiropas Parlaments
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Parlamentam būtu jāveic nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu, ka tas izmaksā dienas naudu tikai tiem deputātiem, kuri ir tiesīgi to saņemt (sk.
9.8. punktu).
Termiņš: līdz 2022. gada beigām
Parlaments akceptē šo ieteikumu. Parlaments 2019. gadā sāka projektu, kura mērķis ir automatizēt apmeklējumu reģistrāciju centrālajā apmeklējumu
reģistrā un plenārsēžu zālēs, izmantojot biometrisko tehnoloģiju. Šai tehnoloģijai būtu jānovērš kļūdas un jānodrošina, ka dienas naudu saņem tikai tie
EP deputāti, kuri uz to ir tiesīgi. Covid-19 pandēmijas dēļ projekta īstenošana ir nedaudz aizkavējusies. Parlamenta administrācija saskaņā ar Prezidija
pilnvarojumu 2020. gada beigās parakstīja līgumu par šo projektu. Turklāt Parlamenta datu pārzinis patlaban izvērtē Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja ieteikumus, kas saņemti 2021. gada marta beigās.
Pielikumi
9.2. pielikums. Iepriekšējo ieteikumu izpildes pārbaude
Ieteikums Nr. 2:
nākamreiz pārskatot noteikumus par apmeklētāju grupu uzņemšanu, Eiropas Parlamentam būtu jāstiprina izdevumu deklarāciju iesniegšanas
procedūra, paredzot, ka grupām kopā ar izmaksu atlīdzināšanas prasījumiem ir jāiesniedz apliecinoši dokumenti.

Iekšējās revīzijas dienests 2021. gada sākumā sagatavoja galīgo ziņojumu par apmeklētāju grupu revīziju. Ziņojumā ir iekļauts rīcības plāns, kas paredz
iesniegt ģenerālsekretāram priekšlikumu attiecībā uz noteikumu par apmeklētāju grupām pārskatīšanu, lai to pieņemtu Prezidijā. Šobrīd tiek veikti
pasākumi, lai sagatavotu noteikumu par apmeklētāju grupām pārskatīšanu. Revīzijas palātas ieteikums tiks integrēts priekšlikumā par noteikumu
pārskatīšanu.
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA PĀRSKATU
“IEGULDĪJUMS 2020. GADA PĀRSKATĀ – 9. NODAĻA – ADMINISTRĀCIJA”

IEVADS
9.1. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas vispārējo secinājumu, ka kļūdu līmenis kategorijas
“Administrācija” izdevumos nav būtisks. Komisija vajadzības gadījumā veiks turpmākus pasākumus
saistībā ar Revīzijas palātas konstatējumiem. Attiecībā uz ģimenes pabalstiem, kas tiek saņemti no
citiem avotiem, Komisija ir pastiprinājusi veiktās kontroles; tajā pašā laikā tā ir uzlabojusi izmantoto
platformu un darbiniekiem adresēto paziņojumu.
DARĪJUMU PAREIZĪBA
9.9. Attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar programmatūru licencēm, Komisija risināja sarunas ar
programmatūru pārdevēju par fiksētas summas līgumu. Komisija samaksāja summu, kas tika
apspriesta un par kuru panākta vienošanās ar programmatūru pārdevēju.
SECINĀJUMS UN IETEIKUMI
9.17. Ģimenes pabalstu jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un nav pilnībā Komisijas kompetencē: valsts
ģimenes pabalsti ir atkarīgi no arvien sarežģītākām un daudzveidīgākām ģimenes situācijām, dažos
gadījumos arī no ģimenes ienākumu griestiem un pat no īpašām bērnu situācijām.
Beļģijā nesen ir notikušas būtiskas organizatoriskas izmaiņas (kas attiecas uz 80 % no darbiniekiem,
kuri potenciāli var saņemt valsts pabalstus), kad kompetence ģimenes pabalstu jomā ir pārcelta no
federālās zemes uz kopienām un reģioniem, ņemot vērā bērna dzīvesvietu, dažādas summas atkarībā
no bērnu dzimšanas datuma utt. Lai novērstu šīs izmaiņas, Komisija ir pastiprinājusi veiktās
kontroles; tajā pašā laikā tā ir uzlabojusi izmantoto platformu un darbiniekiem adresēto paziņojumu.
Ieteikums 9.2 – Komisija
Komisija piekrīt ieteikumam un, lai mudinātu darbiniekus pildīt savus pienākumus, jau ir veikusi
vajadzīgos pasākumus:



Ir uzlabojusi IT rīku SYSPER deklarāciju kodēšanai;
vai nu saziņā ar biroju, kas atbild par atalgojumu un individuālajām tiesībām (PMO) saistībā
ar ģimenes pabalstiem, vai arī izmantojot informatīvus biļetenus, kas tiek regulāri nosūtīti
visiem darbiniekiem, ir sistemātiski informējusi darbiniekus par viņu pienākumiem atjaunināt
savus personas datus.

Komisija ir arī pastiprinājusi attiecīgo komandu, kas atbild par pabalstiem, kuri tiek saņemti no citiem
avotiem, lai cita starpā veiktu regulāras pārbaudes, pamatojoties uz sarakstiem, kas iegūti no iekšējām
datubāzēm, nolūkā pievērsties/identificēt visas datnes, kas vēl nav atjauninātas vai par kurām vēl nav
iesniegtas deklarācijas.
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2020. finanšu gada pārskats par
darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un
11. Eiropas Attīstības fonda

292

Saturs
Lpp.

Vispārējs ievads
I nodaļa
II nodaļa

294

8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda
finanšu izpilde

297

ERP ticamības deklarācija par Eiropas
attīstības fondiem

300

Eiropas Komisijas atbildes

328

293

Saturs
Punkts

Ievads

01–05

Eiropas attīstības fondu īss apraksts

02–05

I nodaļa. 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda
(EAF) finanšu izpilde

06–09

II nodaļa. ERP ticamības deklarācija par Eiropas
attīstības fondiem

I.–45

ERP ticamības deklarācija par 8., 9., 10. un 11. EAF Eiropas
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums

I.–XXI.

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija

10–45

Revīzijas tvērums un pieeja

10–15

Pārskatu ticamība

16

Darījumu pareizība

17–26

Gada darbības pārskats un citi pārvaldības pasākumi

27–45

Secinājums un ieteikumi

46–50

Secinājums

46–47

Ieteikumi

48–50

Pielikumi
I pielikums. EAF darījumu pārbaužu rezultāti
II pielikums. EAF maksājumi 2020. gadā – galvenie reģioni
III pielikums. Rīcības plānu īstenošanas stāvoklis
IV pielikums. Ieteikumu ieviešanas pārbaude
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Ievads
01 Šajā gada pārskatā izklāstīti mūsu konstatējumi par 8., 9., 10. un 11. Eiropas

Attīstības fondu (EAF). Šīs jomas darbības un izdevumi 2020. gadā ir apkopoti
1. izcēlumā.

1. izcēlums
Eiropas attīstības fondi – 2020. gada finanšu informācijas
apkopojums
Eiropas attīstības fondu (EAF) maksājumi – budžeta pozīcija un veids
Administrācija
Projekti

11.

Budžeta atbalsts

3 038

1 173
28

EAF

10.

353

7

9.
6
0

1 000

2 000

3 000

4 000
(miljoni EUR)
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EAF maksājumi un revidētā datu kopa
(miljoni EUR)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Priekšfinansējuma maksājumi ⁽*⁾ 2 165
Maksājumi
4 605
Trasta fondu
Starpposma/galīgie
maksājumi 1 640
iemaksas 800
Starpposma…
Priekšfinansējuma dzēšana ⁽*⁾ 1 927
Revīzijas datu
kopa
3 981
Trasta fondu izmaksas
414
Saskaņā ar pakārtoto darījumu vienādoto definīciju (sk. 11. punktu ERP 2020. gada pārskata par
budžeta izpildi 1.1. pielikumā).
(*)

Avots: 8., 9., 10. un 11. EAF 2020. gada konsolidētie pārskati.

Eiropas attīstības fondu īss apraksts

02 Eiropas attīstības fondi, kurus izveidoja 1959. gadā, līdz 2020. gada beigām bija

galvenie instrumenti, ar kuriem Eiropas Savienība (ES) sniedza attīstības sadarbības
palīdzību Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un aizjūras
zemēm un teritorijām (AZT). ES attiecības ar ĀKK valstīm un AZT reglamentēja
partnerības nolīgums, kas uz 20 gadiem 2000. gada 23. jūnijā tika noslēgts Kotonū
(Kotonū nolīgums)1. Tā galvenais mērķis bija mazināt un visbeidzot izskaust nabadzību.
Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–2027. gadam attīstības sadarbības palīdzība
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm ir integrēta Kaimiņattiecību,
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā (NDICI – “Eiropa
pasaulē”), bet attīstības sadarbības palīdzība aizjūras zemēm un teritorijām ir iekļauta
Lēmumā par aizjūras asociāciju. Tomēr 8., 9., 10. un 11. EAF netiks integrēti

1

Kotonū nolīguma noteikumu spēkā esamības termiņš tika pagarināts līdz 2021. gada
30. novembrim.
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ES vispārējā budžetā, bet tos līdz pat slēgšanai turpinās īstenot un par tiem ziņos
atsevišķi.

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)

Fondus pārvalda Komisija ārpus ES vispārējā budžeta un Eiropas Investīciju banka
(EIB).

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 ir budžeta
izpildes apstiprinātājiestāde, izņemot ieguldījumu mehānismam, kuru pārvalda
EIB un kurš tādējādi ir ārpus mūsu revīzijas tvēruma 2, 3.

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 pilnībā4 pārvalda Komisijas Starptautisko

partnerību ģenerāldirektorāts (INTPA ĢD), iepriekš – Starptautiskās sadarbības un
attīstības ģenerāldirektorāts (DEVCO ĢD) 5.

05 Izdevumus, uz kuriem attiecas šis ziņojums, īsteno 79 valstīs, izmantojot plašu

spektru metožu – ar būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumiem, dotācijām, budžeta
atbalstu, deleģēšanas un iemaksu nolīgumiem un programmu aplēsēm
(sk. II pielikumu).

2

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.

3

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.

4

Izņemot 1,44 % no 2020. gada EAF izdevumiem, kurus pārvaldīja Humānās palīdzības un
civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO ĢD).

5

DEVCO ĢD kļuva par INTPA ĢD 2021. gada janvārī.
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I nodaļa. 8., 9., 10. un 11. Eiropas
Attīstības fonda (EAF) finanšu izpilde
06 Budžets bija sadalīts šādi – 8. EAF (1995.–2000. g.) bija atvēlēti 12,8 miljardi EUR,

9. EAF (2000.–2007. g.) – 13,8 miljardi EUR un 10. EAF (2008.–2013. g.) –
22,7 miljardi EUR.

07 Iekšējais nolīgums par 11. EAF6 (2015.–2020. g.) izveidi stājās spēkā 2015. gada

1. martā. No 2013. līdz 2015. gadam saistības par līdzekļiem uzņēmās, izmantojot
pagaidu mehānismu, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, kamēr nav ratificēts
11. EAF. Vienpadsmitajam EAF ir atvēlēti 30,5 miljardi EUR, no kuriem
29,1 miljards EUR ir piešķirts ĀKK valstīm, 364,5 miljoni EUR – aizjūras zemēm un
teritorijām (AZT) un 1,1 miljards EUR administratīvajām izmaksām.

08 EAF resursu izlietojums 2020. gadā un 8., 9., 10. un 11. EAF kumulatīvi ir parādīts
2. izcēlumā.

6

OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.
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2. izcēlums
EAF resursu izlietojums 2020. gada 31. decembrī*
(miljoni EUR)
Stāvoklis 2019. gada
beigās
Izpildes
Kopsumma
rādītājs2
A. RESURSI1

76 764

B. IZLIETOJUMS
1. Vispārējās saistības4
2. Individuālās saistības5
3. Maksājumi

73 309
67 683
57 414

95,5 %
88,2 %
74,8 %

C. Neizpildītās saistības (B1-B3)

15 896

D. Pieejamais atlikums (A-B1)7

3 454

Budžeta izpilde 2020. finanšu gadā (neto)6
8. EAF3

9. EAF3

10. EAF

-2

11. EAF3

Stāvoklis 2020. gada beigās

Kopsumma

8. EAF

10. EAF

11. EAF

Kopsumma

Izpildes
rādītājs2

10 376

15 279

21 061

29 731

76 447

10 375
10 374
10 374

15 268
15 253
15 208

20 978
20 567
19 645

29 309
25 110
16 791

75 929
71 304
62 018

99,3 %
93,3 %
81,1 %

20,7 %

0

60

1 333

12 518

13 911

18,2 %

4,5 %

1

12

83

422

518

0,7 %

0
0
0

123

9. EAF

-68
-48
6

-110
256
360

2 798
3 413
4 239

2 620
3 621
4 605

* Noapaļoti skaitļi.
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.
7
Pieejamais atlikums ietver “neizmantojamo rezervi” (nav izmantojama bez Padomes vienprātīga lēmuma).
Avots: ERP, pamatojoties uz 8., 9., 10. un 11. EAF 2020. gada konsolidētajiem pārskatiem. Norādītie skaitļi neattiecas uz EIB pārvaldīto EAF daļu.
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09 Katru gadu INTPA ĢD pats nosaka galvenos snieguma rādītājus (GSR) pareizai

finanšu pārvaldībai un efektīvam resursu izlietojumam. Šie rādītāji liecina, ka
2020. gadā, neraugoties Covid-19 krīzes radītajām grūtībām, INTPA ĢD sasniedza mērķi
par 35 % samazināt veco priekšfinansējumu un neizlietotās saistības un par 15 % spēku
zaudējušos līgumus. Tas bija tāpēc, ka pēdējos gados procedūras bija uzlabotas
(sk. 3. izcēlumu). Abi šie mērķi bija noteikti gan kā vispārējs mērķis visai INTPA ĢD
atbildības jomai, gan kā konkrēts mērķis Eiropas attīstības fondiem.

3. izcēlums
Galvenie snieguma rādītāji, kas attiecas uz vecā priekšfinansējuma,
neizlietoto saistību un spēku zaudējušo līgumu samazināšanu
INTPA ĢD 2020. gadā nolēma noteikt jaunu mērķi (palielinot to no 25 % līdz 35 %)
galvenajiem snieguma rādītājiem attiecībā uz vecā priekšfinansējuma un
neizlietoto saistību samazināšanu. 2020. gadā tas pārsniedza abu rādītāju mērķus:
vecais priekšfinansējums tika samazināts vairāk nekā uz pusi gan Eiropas attīstības
fondiem (56 %), gan visā atbildības jomā (55 %). Vecās neizlietotās saistības tika
samazinātas par 40 % Eiropas attīstības fondiem un par 41 % visā INTPA ĢD
atbildības jomā.
INTPA ĢD sasniedza arī mērķi – panākt, lai sistēmā joprojām būtu atvērti ne vairāk
par 15 % veco, spēku zaudējušo līgumu attiecībā uz EAF (14 %) un visā
ģenerāldirektorāta atbildības jomā (11 %). Saistībā ar jaunajām procedūrām, ko
ieviesa 2017. gadā, GSR attiecībā uz EAF kopš 2017. gada ir pastāvīgi uzlabojušies
(19 % – 2017. gadā, 17 % – 2018. gadā un 15 % – 2019. gadā).
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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
2020. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā un kuri ir apstiprināti;

b)

to pakārtoto darījumu likumību un pareizību, par kuru finanšu pārvaldību
atbild Komisija 7.

Pārskatu ticamība
Atzinums par pārskatu ticamību

II.Uzskatām, ka 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda gada pārskati par

2020. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo šo
fondu finanšu stāvokli 2020. 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.

7

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.Uzskatām, ka pārskatiem par 2020. 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 2020. 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 iegūtie
revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai.
Pamats negatīvam atzinumam par izdevumu likumību un pareizību

VI.Izdevumos, kuri 2020. gadā iegrāmatoti attiecībā uz 8., 9., 10. un 11. EAF, ir
būtisks kļūdu līmenis. Mūsu aplēstais kļūdu līmenis pārskatos pieņemtajos
izdevumos ir 3,8 %.

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, uz kuriem

attiecas augsta aplēses pakāpe. 2020. gada beigās Komisija lēsa, ka attiecināmie
izdevumi, kuri ir radušies, bet kurus saņēmēji vēl nav paziņojuši, ir
5452 miljoni EUR (2019. gada beigās – 5074 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 2020. gada pārskatiem rada Apvienotās
Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

X.Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste (AK) vairs nav ES dalībvalsts.

Saskaņā ar abu pušu noslēgto Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas
(“Izstāšanās līgums”) AK ir apņēmusies turpināt dalību Eiropas attīstības fondos
līdz 11. EAF un visu iepriekšējo vēl atvērto Eiropas attīstības fondu slēgšanai.
Apvienotā Karaliste 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
2020. gada EAF pārskatiem. Mēs secinām, ka EAF pārskati 2020. 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.

303

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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2021. gada 8. jūlijā

Klaus-Heiner LEHNE
priekšsēdētājs

Eiropas Revīzijas palāta
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 2020. gada pārskata par budžeta izpildi 1.1. pielikumā.

11 Mūsu apsvērumi par EAF pārskatu ticamību balstās uz 8., 9., 10. un 11. EAF

finanšu pārskatiem 8, kurus ir apstiprinājusi Komisija 9 un kuri kopā ar grāmatveža
apliecinājuma vēstuli ir saņemti 2021. gada 30. jūnijā. Mēs pārbaudījām summas un
informāciju, vērtējām izmantotos grāmatvedības principus, kā arī Komisijas veiktās
nozīmīgās aplēses un pārskatu vispārējo izklāstu.

12 Lai revidētu darījumu pareizību, mēs pārbaudījām 140 darījumu izlasi, kas bija

izveidota tā, lai būtu reprezentatīva visam EAF izdevumu spektram. Izlasi veidoja
21 darījums, kas attiecās uz Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, 102 darījumi, ko bija atļāvusi

8

Sk. Regulas (ES) 2018/1877 39. pantu.

9

Saskaņā ar EAF Finanšu regulu; sk. Regulas (ES) 2018/1877 38. pantu.
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21 ES delegācija 10, un 17 maksājumi, kas bija apstiprināti Komisijas centrālajos
dienestos11. Izlases kopējais lielums bija 140 darījumi, un tas atbilda mūsu ticamības
nodrošināšanas modelim. Ja darījumos tika atklātas kļūdas, mēs analizējām to
iemeslus, lai konstatētu iespējamās nepilnības.

13 Attiecībā uz 2020. gadu mēs pārbaudījām arī:
a)

visas dalībvalstu iemaksas un citu veidu ieņēmumu darījumu izlasi, piemēram, citu
valstu līdzfinansējuma iemaksas;

b)

atsevišķas INTPA ĢD un ES delegāciju izmantotās sistēmas, ietverot: i) ex ante
pārbaudes, ko Komisijas darbinieki, ārēji revidenti (kurus nolīgusi Komisija vai
atbalsta saņēmēji) vai uzraudzītāji veica pirms maksājumu izpildes, ii) uzraudzību
un pārraudzību, īpaši turpmākus pasākumus pēc ārējām revīzijām, un atlikušo
kļūdu īpatsvara (RER) izpēti 12;

c)

INTPA ĢD gada darbības pārskatā iekļautās pareizības informācijas ticamību,
riskam pakļauto summu, nākotnes korekciju un atgūto līdzekļu aprēķina
metodoloģijas konsekvenci un šo ziņu iekļaušanu Komisijas gada pārvaldības un
snieguma ziņojumā;

d)

mūsu iepriekšējo ieteikumu ieviešanu.

14 Kā minēts 04. punktā, INTPA ĢD īsteno lielāko daļu ārējās palīdzības instrumentu,

ko finansē gan no ES vispārējā budžeta, gan no EAF. Mūsu apsvērumi par sistēmām un
informācijas izklāstu gada darbības pārskatā attiecas uz visu INTPA ĢD atbildības jomu.

10

Āfrikas Savienība, Benina, Burkinafaso, Burundi, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika,
Kongo Demokrātiskā Republika, Džibutija, Austrumtimora, Gana, Gviāna, Kotdivuāra,
Jamaika, Mali, Mauritānija, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sudāna, Tanzānija un Zimbabve.

11

INTPA ĢD: 138 maksājumi; ECHO ĢD: divi maksājumi humānajai palīdzībai.

12

INTPA ĢD uzdevumā darbuzņēmējs katru gadu veic 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
INTPA ĢD izstrādāto RER metodoloģiju un rokasgrāmatu.
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15 Covid-19 pandēmijas dēļ nebija iespējams uz vietas apmeklēt ES delegācijas13. Tas

mums liedza veikt konkrētas revīzijas procedūras, proti, pārbaudīt līgumu izpildi
attiecībā uz atlasītajiem darījumiem, un tādējādi ierobežoja mūsu revīzijas darbu.
Mums bija jāpielāgo sava pieeja, veicot darījumu un projektu dokumentāras pārbaudes
un attālināti sadarbojoties ar revidējamajām vienībām.

Pārskatu ticamība

16 Revīzijā mēs konstatējām, ka pārskatos nebija sniegtas būtiski nepareizas ziņas.
Darījumu pareizība
Ieņēmumi

17 Ieņēmumu darījumos kļūdu līmenis nebija būtisks.
Izdevumi

18 Darījumu pārbaudes rezultāti ir apkopoti I pielikumā. No 140 pārbaudītajiem

darījumiem 36 darījumos (25,7 %) bija kļūdas. Pamatojoties uz 31 kļūdu, ko esam
izteikuši skaitļos, mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir 3,8 % 14.

19 Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam 2020. gadā ir parādīts

4. izcēlumā.

13

Visus deviņus revīzijas apmeklējumus (Mali, Jamaika, Gana, Sudāna, Gajāna, Džibutija,
Austrumtimora, Āfrikas Savienība un Zimbabve) aizstāja ar dokumentārām pārbaudēm.

14

Mūsu kļūdu aprēķina pamatā ir reprezentatīva izlase. Minētais skaitlis ir labākā aplēse.
Mums ir 95 % pārliecības, ka aplēstais kļūdu līmenis datu kopā ir no 1,8 % līdz 5,8 %
(attiecīgi apakšējā un augšējā kļūdu robeža).
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4. izcēlums
Aplēstā kļūdu līmeņa sadalījums atbilstoši kļūdas veidam
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Neattiecināmi izdevumi
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Izdevumi nav radušies
Citas kļūdas
Nopietni publiskā iepirkuma noteikumu
pārkāpumi

18,1 %
3,2 %
2,2 %

Avots: ERP.

20 Piemēri kļūdām, kuras esam izteikuši skaitļos, un atbilstoši kļūdu veidam ir sniegti
5. izcēlumā.

5. izcēlums
Izdevumi nav radušies: deklarēti pārāk lieli izdevumi
Komisija apstiprināja būvdarbu līgumu ar privātu uzņēmumu par apūdeņošanas
tīkla izveidi Mali. Līguma kopējā vērtība bija 15,6 miljoni EUR, un ES iemaksa bija
100 %. Starpposma maksājumi saskaņā ar līgumu bija jābalsta uz reāliem
mērījumiem, kurus paziņoja darbuzņēmējs un kurus pārbaudīja līguma uzraudzības
iestāde. Mēs salīdzinājām darbuzņēmēja uzrādīto mērījumu vienai izmaksu
vienībai 2019. gada oktobra rēķinā: izrakto būvgružu utilizācija par kopējo summu
288 729 EUR. Reālie mērījumi apliecināja, ka šai izmaksu vienībai deklarētā summa
ir norādīta par 32 304 EUR (11 %) lielāka. Tas bija saistīts ar pārrakstīšanās kļūdu
līguma uzraudzības iestādes ziņojumā.
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Izdevumi, kas radušies ārpus attiecināmības perioda
Komisija noslēdza dotāciju nolīgumu ar starptautisku organizāciju, lai finansētu
pamiera un pārejas drošības pasākumu uzraudzības mehānisma īstenošanu
Dienvidsudānā. Darbības kopējās izmaksas tika lēstas 9,2 miljonu EUR apmērā, un
ES iemaksa bija 100 %.
Mēs pārbaudījām personāla apdrošināšanas prēmiju un konstatējām, ka tā ir
atjaunota uz pilnu gadu (no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 30. aprīlim),
neraugoties uz to, ka projekts beidzās 2018. gada 31. janvārī.
Komisija uzskatīja, ka attiecināma ir pilna apdrošināšanas prēmijas summa
(221 340 EUR), lai gan 25 % no šīs summas (kas atbilst trim mēnešiem jeb
49 069,52 EUR) bija ārpus projekta īstenošanas perioda un tāpēc nebija
attiecināmi.

Kļūda iepirkumā – publiskā iepirkuma procedūra nav pārredzama
Komisija parakstīja būvdarbu līgumu, kura mērķis bija stiprināt pārtikas
nodrošinājumu Kamerūnas reģionā. Projekta līdzekļu saņēmējs par daļu no
būvdarbiem noslēdza apakšuzņēmuma līgumu ar nevalstisku organizāciju (NVO);
tas izmantoja atklātu procedūru, pamatojoties uz “saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma” kritēriju, un piešķīra līguma slēgšanas tiesības 5131,66 EUR vērtībā.
Revidenti konstatēja, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izmantotie
vērtēšanas kritēriji atšķīrās no tiem, kas bija publicēti paziņojumā par iepirkuma
līgumu. Tādējādi iepirkums nebija attiecināms.

Projektā iekļautas neattiecināmas izmaksas
Komisija noslēdza deleģēšanas nolīgumu ar starptautisku organizāciju, lai veicinātu
pasākumus, kuru mērķis ir visā pasaulē izskaust vardarbību pret sievietēm un
meitenēm un kaitīgas ieražas.
Mēs pārbaudījām starptautiskās organizācijas izdevumus un apstiprinājām, ka bija
deklarēti izdevumi 70,1 miljona EUR apmērā, un Komisija tos bija pieņēmusi. Mūsu
veiktajās pārbaudēs atklājās, ka faktiskie izdevumi šajā periodā bija
37,0 miljoni EUR. Starpību 33,1 miljona EUR apmērā veidoja starptautiskās
organizācijas iegrāmatotās saistības, kas vēl nebija izlietotas. Tādējādi šī summa
nebija attiecināma.

21 Komisija un tās īstenošanas partneri šogad pieļāva vairāk kļūdu darījumos, kas

saistīti ar dotācijām un iemaksu un deleģēšanas nolīgumiem ar starptautiskām
organizācijām, nekā ar citiem atbalsta veidiem (piemēram, attiecībā uz būvdarbu,
piegādes un pakalpojumu līgumiem). No 67 šāda veida darījumiem, kurus pārbaudījām,
skaitļos izsakāmas kļūdas bija 27 (40,3 %) darījumos, un tas atbilst 94,2 % no aplēstā
kļūdu līmeņa.
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22 Piecos skaitļos izsakāmu kļūdu gadījumos un trijos skaitļos neizsakāmu kļūdu

gadījumos 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
1,19 procentpunktiem zemāks. Mēs konstatējām piecus citus darījumus, kuros bija
kļūdas, kas bija jāatklāj ārējiem revidentiem un uzraudzības iestādēm. Šie gadījumi
veidoja 0,1 procentpunktu aplēstajā kļūdu līmenī.

23 Turklāt vēl trīs darījumi, kas ietvēra skaitļos izsakāmas kļūdas15, bija revidēti vai to
izdevumiem bija veiktas apstiprinājumpārbaudes. INTPA ĢD kontroles sistēma balstās
uz ex ante pārbaudēm 16. 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 kļūdas 17.

24 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.

25 Trijās jomās pārbaudītajos darījumos kļūdu nebija. Šīs jomas bija: budžeta atbalsts

(deviņi darījumi), administratīvie izdevumi (trīs darījumi) un darījumi, kuros tika
piemērota nosacītā pieeja vairāku līdzekļu devēju finansētiem projektiem, ko īsteno
starptautiskās organizācijas (13 darījumi). Plašāka informācija par budžeta atbalsta un
nosacītās pieejas raksturu ir sniegta ERP 2020. gada pārskata par budžeta izpildi
8. nodaļas 8.9.–8.12. punktā.

15

Veido 0,24 procentpunktus no aplēstā kļūdu līmeņa.

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.

17

Ziņojumos nav ietverti visi 100 % paziņoto izdevumu, tajos arī nav pietiekami izvērstas
informācijas, lai apstiprinātu, vai izmaksu vienības, kurās mēs konstatējām kļūdas, bija
iekļautas to izlasē.
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26 Dažas starptautiskās organizācijas18 sniedza tikai ierobežotu piekļuvi

dokumentiem, piemēram, tikai lasīšanas režīmā, un tas nozīmēja, ka mēs nevarējām
nokopēt pārbaudītos dokumentus. Turklāt viena starptautiskā organizācija apšaubīja
mūsu pilnvaras. Šīs problēmas mums traucēja plānot un veikt revīziju, un to dēļ
revīzijas darba grupa prasītos dokumentus saņēma ar lielu nokavēšanos, kas ievērojami
aizkavēja tās darbu. Vēl vienā gadījumā starptautiskajai organizācijai vajadzēja vairāk
nekā deviņus mēnešus, lai sagādātu prasītos apliecinošos dokumentus. Līgumā par
Eiropas Savienības darbību 19 ir noteikts, ka ERP ir tiesības saņemt visus dokumentus vai
informāciju, kas vajadzīga tās uzdevumu veikšanai. Mēs jau iepriekš sniedzām
attiecīgus apsvērumus savā 2018. gada pārskatā 20 un Atzinumā Nr. 10/2018 21.

Gada darbības pārskats un citi pārvaldības pasākumi

27 Katrā gada darbības pārskatā no 2012. gada līdz 2018. gadam INTPA ĢD formulēja

atrunas par pakārtoto darījumu pareizību. 2019. gadā tas pieņēma rīcības plānu, lai
novērstu nepilnības savas kontroles sistēmas īstenošanā.

28 Pagājušajā gadā mēs ziņojām par apmierinošu progresu 2018. gada rīcības plāna
īstenošanā. No 13 pasākumiem septiņi bija pabeigti, viens bija daļēji īstenots, divu
īstenošana tupinājās, divi tika atcelti un viens pasākums nebija īstenots, bet gan
apvienots ar citu.

29 Savā 2019. gada rīcības plānā INTPA ĢD bija koriģējis pasākumu skaitu līdz

deviņiem pasākumiem. Astoņi no šiem pasākumiem bija pārnesti no iepriekšējiem
gadiem, un bija iekļauts jauns pasākums, kura mērķis bija uzlabot INTPA ĢD RER
izpētes metodoloģiju un rokasgrāmatu. Līdz 2021. gada aprīlim bija pabeigti septiņi
pasākumi, bet divi – turpinājās.

18

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO),
Starptautiskā Attīstības asociācija (IDA) un ANO Bērnu fonds (UNICEF).

19

Palātas tiesības piekļūt dokumentiem ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību
287. pantā: “Jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas saņem budžeta līdzekļus, Revīzijas
palātai pēc tās lūguma iesniedz visus dokumentus vai informāciju, kas tai vajadzīga, lai
veiktu savus uzdevumus.”

20

Sk. mūsu 2018. gada pārskata par EAF 19. punktu.

21

Atzinums Nr. 10/2018 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko
izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu,
18. punkts.
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30 Rīcības plānā 2020. gadam INTPA ĢD līdzīgi koriģēja pasākumu skaitu – šoreiz līdz

septiņiem pasākumiem. Pieci no šiem pasākumiem bija pārnesti no iepriekšējiem
gadiem, un bija pievienoti divi jauni pasākumi: samazināt priekšfinansējuma papildu
noskaidrošanas procedūras un veikt novērtējumu par jauno darba uzdevumu
izmantošanu izdevumu apstiprinājumpārbaudēm. Dažus pasākumus ietekmēja
IT sistēmu tehniskās problēmas, piemēram, līgumu nosacījumu vienkāršošanu
dotācijām. Citus, piemēram, pasākumus, kuru mērķis ir uzturēt informētību par bieži
sastopamajām kļūdām, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Līdz 2021. gada aprīlim bija
pabeigti trīs pasākumi, bet četri – turpinājās (sk. III pielikumu).
2020. gada atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpēte

31 INTPA ĢD uzdevumā tā devīto atlikušo kļūdu īpatsvara (RER) izpēti 2020. gadā

veica ārējs darbuzņēmējs. Lai izdarītu secinājumus par šo pārbaužu efektivitāti, izpētes
uzdevums ir aplēst to kļūdu īpatsvaru, kuras palikušas neatklātas pēc visām INTPA ĢD
vadības pārbaudēm, kas veiktas, lai novērstu, atklātu un labotu šādas kļūdas visā
ģenerāldirektorāta atbildības jomā. Šāda izpēte ir svarīgs elements ģenerāldirektora
ticamības deklarācijas pamatošanai, un to izmanto gada pārvaldības un snieguma
ziņojumā izklāstītajā pareizības informācijā par ārējām darbībām.

32 2020. gada RER izpēti INTPA ĢD veica 48022 darījumu izlasei (tieši tāpat kā

2019. gadā). Tas nozīmēja, ka ģenerāldirektorāts atkal varēja norādīt atsevišķu kļūdu
īpatsvaru izdevumiem, ko finansē no ES vispārējā budžeta, un izdevumiem, ko finansē
no EAF, papildus kopējam abu veidu izdevumu apvienotajam kļūdu īpatsvaram. Piekto
gadu pēc kārtas saskaņā ar izpētes aplēsi kopējais RER bija mazāks par 2 % – Komisijas
noteikto būtiskuma slieksni (2016. gadā – 1,67 %; 2017. gadā – 1,18 %; 2018. gadā –
0,85 %; 2019. gadā – 1,13 % un 2020. gadā – 0,95 %).

33 RER izpēte nav ticamības apliecināšanas uzdevums vai revīzija; tā balstās uz

INTPA ĢD izstrādāto metodoloģiju un rokasgrāmatu. Mēs konstatējām ierobežojumus,
kuru dēļ atlikušo kļūdu īpatsvars var tikt novērtēts par zemu.

22

Daži no atlasītajiem darījumiem bija ar lielāku vērtību nekā atlases intervāls, tāpēc galīgās
izlases lielums bija 412 darījumi.
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34 Šā gada revīzijā mēs atkal atklājām vairākus nozīmīgus faktorus, kas izkropļoja

RER. Pirmais faktors bija ierobežojumi, kuri noteikti finanšu un administratīvajā
pamatnolīgumā, kas noslēgts ar dažām starptautiskām organizācijām. Šis nolīgums
ierobežo to izmaksu vienību skaitu, kuras var pārbaudīt izdevumu
apstiprinājumpārbaudes laikā, kā arī piekļuvi revīzijas pierādījumiem. Komisija
2020. gadā piekrita ierobežot izdevumu apstiprinājumpārbaužu izlašu lielumu, kā arī
atļaut tikai attālinātu piekļuvi elektroniskām kopijām un aizliegt saglabāt to apliecinošo
dokumentu kopijas, kas atrodas starptautisko organizāciju uzraudzībā. Tādējādi, ja
līgums ar kādu no šīm starptautiskajām organizācijām jau bija revidēts, darbuzņēmējs,
kas veica RER izpēti, neturpināja sistemātisku izpēti un paļāvās uz iepriekšējo darbu
neatkarīgi no šā darba tvēruma pakāpes un/vai darbuzņēmēja uzticības tam.

35 Otrs faktors bija tā darījumu daļa, attiecībā uz kuru RER pilnībā vai daļēji paļāvās

uz iepriekšējo kontroles darbu. Šī daļa bija 17 % pilnīgas paļaušanās gadījumā un 37 %
daļējas paļaušanās gadījumā 23. Attiecībā uz šiem darījumiem darbuzņēmējs paļāvās uz
iepriekšējo darbu, kas veikts INTPA ĢD kontroles sistēmas ietvaros, piemēram, uz
projektu finanšu revīzijām un izdevumu apstiprinājumpārbaudēm, ko veikušas
neatkarīgas trešās personas, un uz Komisijas veiktajām pārbaudēm. Pārlieka
paļaušanās uz iepriekšējo kontroles darbu ir pretrunā RER izpētes mērķim, kas ir
apzināt tās kļūdas, kuras pēc šādām pārbaudēm ir palikušas neatklātas.

36 Treškārt, veiktā darba analīze liecina, ka 97 % kļūdu īpatsvara, kas deklarēts

attiecībā uz RER, tika iegūts no dotācijām un līgumiem ar starptautiskām organizācijām
un dalībvalstu aģentūrām 24. To var uzskatīt par augstu kļūdu risku. Savukārt budžeta
atbalsta instrumentā kļūdu nebija, un to var uzskatīt par zemu kļūdu risku. Izņemot
darījumus, uz kuru ticamību pilnībā vai daļēji paļāvās, tikai seši dotāciju darījumi (kopā
6,3 miljoni EUR jeb 0,3 % no kopējās izlases vērtības 25) tika pārbaudīti pilnībā, savukārt
58 budžeta atbalsta darījumi (809,6 miljoni EUR jeb 30,5 % no kopējās izlases vērtības)
tika pārbaudīti šādā līmenī 26. Ja uzmanība ir vērsta uz datu kopas zema riska jomām,
tas mazina iespēju atrast reālas kļūdas.

23

2019. gadā – 20 % pilnīgas paļaušanās gadījumā un 38 % daļējas paļaušanās gadījumā.

24

Tiešās pārvaldības dotācijas veidoja 37 % no kļūdu īpatsvara, savukārt netieša pārvaldība ar
starptautiskām organizācijām un dalībvalstu aģentūrām – 60 %.

25

412 darījumi, kuru kopējā vērtība – 2099 miljoni EUR.

26

Šajā izlasē kopā bija 108 dotācijas; tādējādi tika pārbaudīti tikai 5,6 %. Turpretī izlasē bija
tikai 61 budžeta atbalsta darījums, un tas nozīmē, ka 95 % tika pilnībā pārbaudīti.
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37 Ceturtais faktors bija INTPA ĢD RER aplēses metode. Pirmkārt, tā piešķir

darbuzņēmējam plašu rīcības brīvību lemt par to, vai ir pietiekami loģistiski un juridiski
iemesli, kas liedz savlaicīgu piekļuvi darījuma dokumentiem un tādējādi neļauj aplēst
kļūdu īpatsvaru. Otrkārt, Komisija atlikušo kļūdu īpatsvaram pievienoja 5 % riska
prēmiju, tāpat kā 2019. gadā. Tomēr nav skaidrs, kā Komisija nonāca līdz 5 % riska
prēmijai. Līdz ar to šī metode ne vienmēr atspoguļo attiecīgajam darījumam faktiski
atlikušās kļūdas.

38 Turklāt tiesiskais regulējums, kas reglamentē RER izpēti un līgumu starp INTPA ĢD

un darbuzņēmēju, kurš veic RER izpēti, nerisina un nepiemin krāpšanas risku. Nav
procedūras, kas prasītu, lai darbuzņēmējs ziņotu Komisijai par gadījumiem, kuros ir
aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES budžetu un kuri konstatēti tā veiktās RER izpētes
darba gaitā.
2020. gada darbības pārskata pārbaude

39 Ģenerāldirektora 2020. gada darbības pārskata ticamības deklarācijā nav

nevienas atrunas, jo abas atrunas, kas vēl bija spēkā 2018. gadā, tika atceltas, bet
jaunas netika formulētas. 2018. un 2019. gadā INTPA ĢD ievērojami samazināja atrunu
tvērumu (t. i., to aptverto izdevumu daļu). Gada darbības pārskatos iekļauto atrunu
tvērums par katru gadu laikā no 2010. gada līdz 2020. gadam parādīts 6. izcēlumā.
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6. izcēlums
INTPA ĢD 2010.–2020. gada darbības pārskatos formulētās atrunas
Ikgadējie izdevumi, uz kuriem attiecas atruna GDP (% daļa)
100 %

100 %

100 %

100 %

Ieviestas atrunas ar diferencētu
riska izvērtējumu

75 %

54 %
45 %

50 %
25 %
0%

16 %
0%

1%

0%

0%

2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. 2019. g. 2020. g.
un
iepriekš

Avots: ERP.

40 Tāpat kā 2019. gada pārskatā, mēs uzskatām, ka atrunu trūkums 2020. gada
darbības pārskatā nav pamatots un daļēji izriet no RER izpētes ierobežojumiem.

41 Vēl viens atrunu neformulēšanas iemesls ir tas, ka 2019. gadā Komisija pirmo reizi

piemēroja “de minimis” noteikumu 27, 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. Piemērs ir dotācijas tiešā pārvaldībā, ko saskaņā ar INTPA ĢD riska analīzi
uzskata par augsta riska jomu. Šāds atrunu trūkums nerada skaidru un patiesu
priekšstatu par riskiem visā INTPA ĢD atbildības jomā.

27

Gada darbības pārskata kontekstā de minimis nozīmē Komisijas korporatīvās vadības
padomes lēmumu ieviest slieksni attiecībā uz finanšu atrunām.
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42 Mūsu apsvērumi par RER izpēti arī ietekmē aplēses par riskam pakļautajām

summām, jo šīs aplēses balstās uz izpēti. Saskaņā ar INTPA ĢD aplēsēm maksājuma
laikā riskam pakļautā kopējā summa bija 66,24 miljoni EUR28 (1 % no 2020. gada
izdevumiem) un slēgšanas laikā riskam pakļautā kopējā summa bija
52,82 miljoni EUR29. INTPA ĢD lēš, ka no maksājuma laikā riskam pakļautās summas
13,4 miljoni EUR (20 %) tiks koriģēti, veicot pārbaudes turpmākajos gados (šo summu
sauc par “koriģētspēju”).

43 Saskaņā ar mūsu ieteikumu 2019. gada pārskatā par EAF INTPA ĢD samazināja
iepriekš minēto koriģētspējas summu par to atgūto līdzekļu vērtību, kas izrietēja no
RER izpētes konstatējumiem.

44 INTPA ĢD arī strādā, lai uzlabotu savu datu kvalitāti attiecībā uz koriģētspējas

aprēķināšanu. 2020. gadā ģenerāldirektorāts turpināja apmācības un izpratnes
veicināšanas darbības par līdzekļu atgūšanu un grāmatvedības datu kvalitāti 30. Tāpat kā
iepriekšējos gados INTPA ĢD mērķtiecīgi pārbaudīja iekasēšanas rīkojumus, kas bija
izdoti, lai koriģētu konstatētās neatbilstības. Mēs pārbaudījām 2020. gada
koriģētspējas aprēķinu. Pārbaudot 54 % (pēc vērtības) no kopējās atgūto līdzekļu
kopas, savā izlasē mēs kļūdas nekonstatējām.

45 Lai vēl vairāk uzlabotu Komisijas finanšu pārskatu saskaņotību visos

ģenerāldirektorātos, 2020. gadā tika izveidota “finanšu rezultātu tabula”, kas ietver
sešus rādītājus 31. Divi no šiem rādītājiem, proti, “vispārējo saistību apguve” un
“savlaicīgi maksājumi”, 2020. gadā bija piemērojami EAF un trasta fondiem. Attiecībā
uz “vispārējo saistību apguvi” INTPA ĢD sasniegtais rezultāts bija 95 % ES budžetam un
94 % Eiropas attīstības fondiem. Attiecībā uz “savlaicīgiem maksājumiem” INTPA ĢD
rezultāts bija 98 % ES budžetam un 97 % Eiropas attīstības fondiem.

28

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.

29

Sk. INTPA ĢD 2020. gada darbības pārskatu, 37. lpp.

30

Īpašas mācības ES delegāciju vietējiem darbiniekiem par pamatnostādnēm iekasēšanas
rīkojumu ievadīšanai.

31

Finanšu rezultātu tabulu veido sešu standarta finanšu rādītāju kopums visai Eiropas
Komisijai. Tās mērķis ir salīdzināt katru Komisijas dienestu. Rādītāji ir šādi: 1) saistību
apropriāciju izpilde, 2) saistību apropriāciju prognožu izpilde, 3) maksājumu apropriāciju
izpilde, 4) maksājumu apropriāciju prognožu izpilde, 5) vispārējo saistību apguve,
6) savlaicīgi maksājumi.
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Secinājums un ieteikumi
Secinājums

46 Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka Eiropas attīstības fondu pārskati par

2020. 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.

47 Kopumā revīzijas pierādījumi liecina, ka attiecībā uz 2020. 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. 18.–
24. punktu). Pamatojoties uz mūsu veiktajām darījumu pārbaudēm, lēšam, ka
kļūdu līmenis ir 3,8 % (sk. I pielikumu).

Ieteikumi

48 Konstatējumi par to, kā ir ieviesti mūsu 2017. gada pārskatā32 sniegtie seši

ieteikumi, no kuriem INTPA ĢD pilnībā bija ieviesis 33 piecus ieteikumus, bet vienu
ieteikumu – lielākajā daļā aspektu, ir izklāstīti IV pielikumā.

49 Mēs arī iepazīstinām ar konstatējumiem par to, kā ir ieviesti mūsu 2018. un

2019. gada pārskatu ieteikumi 34, kuri bija jāievieš līdz 2020. gada beigām. Mēs
uzskatām, ka divi mūsu 2018. gada ieteikumi ir ieviesti dažos aspektos. Mūsu
2019. gada pārskata 2. ieteikums nav ieviests.

32

Iepriekšējo ieteikumu ieviešanas pārbaudei šogad mēs izvēlamies 2017. gada pārskatu, jo
parasti Komisijai vajag pietiekami daudz laika, lai ieviestu mūsu ieteikumus.

33

Šīs pārbaudes mērķis bija pārliecināties, ka, reaģējot uz mūsu ieteikumiem, ir veikti
koriģējoši pasākumi, nevis novērtēt, cik efektīvi tie ir īstenoti.

34

Abi ieteikumi, kas sniegti 2018. gada pārskatā, un 2. ieteikums, kas sniegts 2019. gada
pārskatā, bija jāievieš līdz 2020. gada beigām. Tādējādi tie ir izklāstīti III pielikumā.
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50 Pamatojoties uz šo pārbaudi un saviem konstatējumiem un secinājumiem par
2020. gadu, mēs esam sagatavojuši turpmāk minētos ieteikumus Komisijai.

1. ieteikums. Pilnīga un savlaicīga piekļuve dokumentiem
Veikt pasākumus, lai starptautiskās organizācijas nodrošinātu ERP pilnīgu,
neierobežotu un savlaicīgu piekļuvi dokumentiem, kas nepieciešami tās uzdevumu
veikšanai saskaņā ar LESD, un nevis tikai lasīšanas režīmā (sk. 26. punktu).
Ieviešanas termiņš: līdz 2021. gada beigām.

2. ieteikums. Atrunas attiecībā uz visām augsta riska jomām
Formulēt atrunas par visām jomām, kurās konstatēts augsts riska līmenis, neatkarīgi no
to daļas kopējos izdevumos un to finansiālās ietekmes (sk. 41. punktu) 35.
Ieviešanas termiņš: līdz 2021. gada darbības pārskata publicēšanai.

3. ieteikums. Darbuzņēmējs, kas veic RER izpēti, ziņo par
gadījumiem, kuros ir aizdomas par krāpšanu
Noteikt pienākumu RER izpētes darbuzņēmējam ziņot Komisijai par visiem gadījumiem,
kuros ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES budžetu un kurus tas atklājis, veicot
RER izpētes darbu (sk. 38. punktu).
Ieviešanas termiņš: līdz 2022. gada beigām.

35

Šis ieteikums bija iekļauts arī 2019. gada pārskatā par EAF. Tā ieviešanas termiņš bija “līdz
INTPA ĢD 2020. gada darbības pārskata publicēšanai”.
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Pielikumi
I pielikums. EAF darījumu pārbaužu rezultāti
2020

2019

140

140

3,8 %

3,5 %

IZLASES LIELUMS UN UZBŪVE
Darījumi kopā:
SKAITĻOS IZSAKĀMO KĻŪDU APLĒSTĀ IETEKME
Aplēstais kļūdu līmenis
Augšējā kļūdu robeža
Apakšējā kļūdu robeža

5,8 %
1,8 %
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II pielikums. EAF maksājumi 2020. gadā – galvenie reģioni
Eiropas Attīstības fonda maksājumi Āfrikā

Saņēmējvalstis
Desmit lielāko summu saņēmējas (milj. EUR)
1. Senegāla
141
2. Burkinafaso
141
3. Benina
116
4. Mozambika
114
5. Nigērija
104
6. Nigēra
104
7. Gana
100
8. Čada
95
9. Kongo Demokrātiskā Republika 93
10. Uganda
90

Avots: kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA).
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Eiropas Attīstības fonda maksājumi Karību jūras baseina un Klusā okeāna
reģionā
Saņēmējvalstis
Piecas lielāko summu saņēmējas (milj. EUR)
1. Haiti
76
2. Jamaika
23
3. Dominikānas Republika15
4. Gajāna
10
5. Surinama
3

Saņēmējvalstis
Piecas lielāko summu saņēmējas (milj. EUR)
1. Austrumtimora
2. Vanuatu
3. Fidži
4. Papua-Jaungvineja
5. Zālamana Salas

19
12
11
10
8

Avots: kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 2.0 licenci (CC BY-SA).
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III pielikums. Rīcības plānu īstenošanas stāvoklis
2018. gada rīcības plāns

Stāvoklis 2020. gada
pārskatam (2021. gada
aprīlī)

A.1

Vienkāršot un precizēt dotāciju piešķiršanas procedūras un
līguma nosacījumus.



Ieviešana ir sākta

A.2

Uzturēt informētību par bieži sastopamajām kļūdām finanšu
pārvaldībā un dokumentu pārvaldībā saistībā ar dotāciju
līgumu īstenošanu.



Ieviests

B.1

Vienkāršošanas un izmaksu lietderības nolūkā izstrādāt
stratēģiju, kas ļautu mazāk izmantot programmu aplēses un
veicinātu alternatīvu izmantošanu.



Anulēts (uzskata,
ka ieviests)

B.2

Īstenot ceļvedi kontroles pastiprināšanai saistībā ar
programmu aplēsēm.



Anulēts

C.1

Pastiprināt koordinācijas centra A3 nodaļas pilnvaras, lai
koordinētu attiecības ar starptautiskajām organizācijām
visos līmeņos (tostarp kontroles attiecības).



Anulēts

C.2

Strādāt pie tā, lai izdevumu apstiprinājumpārbaudēs
izmantotu darba uzdevumu – pārbaudīt izdevumus, kas
radušies netieši pārvaldītajām starptautiskajām
organizācijām.



Ieviests

C.3

Turpināt un pastiprināt sadarbību ar starptautiskajām
organizācijām, lai pastāvīgi samazinātu kļūdas.



Ieviests

C.4

Pielāgot maksājumu aģentūru darba uzdevumus pārskatītās
Finanšu regulas prasībām.



Ieviests

C.5

Ieviest efektīvu un izmaksu ziņā lietderīgu sistēmu izmaksu
uzskaites prakses novērtēšanai un pieņemšanai.



Nav ieviests
(apvienots ar D.2)

C.6

Ieviest pakāpenisku savstarpēju paļaušanos uz netieši
pārvaldīto darbību revīzijām, ja darbībās piedalās vismaz divi
lieli starptautisko organizāciju partneri.



Daļēji ieviests
(apvienots ar D.1)

D.1

Palielināt revīzijas un apstiprinājumpārbaudes uzdevumu
darbības konsekvenci un saskaņotību.



Ieviests

D.2

Paskaidrot un veicināt vienkāršotu izmaksu iespēju
izmantošanu (jauns pasākums 2018. gada rīcības plānā).



Ieviests

D.3

Paskaidrot un veicināt uz rezultātiem balstīta finansējuma
izmantošanu (jauns pasākums 2018. gada rīcības plānā).



Ieviešana ir sākta
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2019. gada rīcības plāns
A.1

Vienkāršot un precizēt dotāciju piešķiršanas procedūras un
līguma nosacījumus.



Ieviešana ir sākta

A.2

Uzturēt informētību par bieži sastopamajām kļūdām finanšu
pārvaldībā un dokumentu pārvaldībā saistībā ar dotāciju
līgumu īstenošanu.



Ieviests

B.1

Vienkāršošanas un izmaksu lietderības nolūkā izstrādāt
stratēģiju, kas ļautu mazāk izmantot programmu aplēses un
veicinātu alternatīvu izmantošanu.



Ieviests

C.2

Strādāt pie tā, lai izdevumu apstiprinājumpārbaudēs
izmantotu darba uzdevumu – pārbaudīt izdevumus, kas
radušies netieši pārvaldītajām starptautiskajām
organizācijām.



Ieviests

C.3

Turpināt un pastiprināt sadarbību ar starptautiskajām
organizācijām, lai pastāvīgi samazinātu kļūdas.



Ieviests

D.1

Palielināt revīzijas un apstiprinājumpārbaudes uzdevumu
darbības konsekvenci un saskaņotību.



Ieviests

D.2

Paskaidrot un veicināt vienkāršotu izmaksu iespēju
izmantošanu.



Ieviests

D.3

Paskaidrot un veicināt uz rezultātiem balstīta finansējuma
izmantošanu.



Ieviešana ir sākta

D.4

Uzlabot RER izpētes metodoloģiju un rokasgrāmatu (jauns
pasākums 2019. gada rīcības plānā).



Ieviests
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2020. gada rīcības plāns
A.1

Vienkāršot un precizēt dotāciju piešķiršanas procedūras un
līguma nosacījumus.



Ieviešana ir sākta

A.2

Uzturēt informētību par bieži sastopamajām kļūdām finanšu
pārvaldībā un dokumentu pārvaldībā saistībā ar dotāciju
līgumu īstenošanu.



Ieviests

B.1

Turpināt un pastiprināt sadarbību ar starptautiskajām
organizācijām, lai pastāvīgi samazinātu kļūdas.



Ieviests

C.1

Paskaidrot un veicināt uz rezultātiem balstīta finansējuma
izmantošanu.



Ieviešana ir sākta

C.2

Uzlabot RER izpētes metodoloģiju un rokasgrāmatu (jauns
pasākums, pamatojoties uz 2019. g. RP/D.4).



Ieviests

C.3

Samazināt priekšfinansējuma papildu noskaidrošanas
procedūras (jauns pasākums).



Ieviešana ir sākta

C.4

Veikt novērtējumu par darba uzdevuma izmantošanu
izdevumu apstiprinājumpārbaudēm (jauns pasākums).



Ieviešana ir sākta

Avots: Eiropas Komisijas 2018., 2019. un 2020. gada rīcības plāni.
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IV pielikums. Ieteikumu ieviešanas pārbaude
ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā daļā
aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

Mēs sniedzam Komisijai turpmāk uzskaitītos ieteikumus.
1. ieteikums
Cieši uzraudzīt RER izpētes veikšanu, īpaši to, lai pilnīgas paļāvības lēmumi precīzi
atbilstu metodoloģijai un būtu pamatoti.
2017

2. ieteikums
Gada darbības pārskatā atkal izklāstīt RER izpētes ierobežojumus.
3. ieteikums
Veikt apņēmīgus pasākumus nolūkā praktiski piemērot norādījumus par izdevumu
pieņemšanu, lai izvairītos no papildu noskaidrošanas procedūrām.

X 36

X 37

X

36

Lai izvairītos no tā, ka pilnīgu paļaušanos attiecina uz lielu darījumu skaitu, Komisija 2018. gadā darbuzņēmējam, kam uzticēta RER izpēte, sniedza
norādījumus un 2019. gadā – papildu norādījumus.

37

INTPA ĢD savā gada darbības pārskatā iepazīstināja ar RER izpētes rezultātiem.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

4. ieteikums
Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz AITF darījumiem tikai radušās
izmaksas tiek pieņemtas kā izdevumi.
5. ieteikums
Formulēt galvenos snieguma rādītājus, lai uzraudzītu trasta fondos veikto avansa
iemaksu “novecošanu”.

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā daļā
aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi

X 38

X 39

6. ieteikums
Izpētē, ko pašlaik veic attiecībā uz periodu pēc pašreizējā Kotonū nolīguma
darbības beigām, ierosināt atbilstošu risinājumu, lai saistībā ar EAF novērstu
nekonsekvences starp budžeta procedūru un pārskatatbildību.

X 40

38

No vienas puses, Komisija koriģēja spēkā esošos līgumus, ņemot vērā kā pieņemtos izdevumus tikai radušās izmaksas. No otras puses, Komisija veica
pasākumus, lai novērstu tādu saistību un aplēšu pieņemšanu, kas Āfrikas Infrastruktūras trasta fonda (ES un Āfrikas ITF) finanšu pārskatos uzrādītas kā
izdevumi.

39

Trasta fondos veikto avansa iemaksu novecošanu uzrauga, izmantojot Budžeta ģenerāldirektorāta sagatavoto novecošanas bilanci un neto iemaksas, kas
norādītas trasta fonda gada pārskatos.

40

Komisija iesniedza priekšlikumu jaunai NDICI – “Eiropa pasaulē” regulai, kas ietver EAF integrēšanu ES vispārējā budžetā un tādējādi arī ļauj Eiropas
Parlamentam pārraudzīt EAF palīdzību ĀKK valstīm.
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ERP analīze par panākto virzību
Gads

ERP ieteikums

Pilnībā
ieviests

Ieviešana ir sākta
lielākajā daļā
aspektu

dažos
aspektos

Nav
ieviests

1. ieteikums
2018

Veikt pasākumus, lai panāktu, ka starptautiskās organizācijas pēc ERP lūguma
nosūta tai visus dokumentus vai informāciju, kas tai nepieciešami, lai veiktu
LESD paredzētos uzdevumus.

X

2. ieteikums
Pilnveidot RER izpētes metodoloģiju un rokasgrāmatu nolūkā sniegt izsmeļošākus
norādījumus par problēmjautājumiem, kurus esam minējuši šajā pārskatā, un
tādējādi nodrošināt pienācīgu pamatojumu DEVCO ĢD atrunu riska
novērtējumam.
2019

X

2. ieteikums
Formulēt atrunas par visām jomām, kurās konstatēts augsts riska līmenis,
neatkarīgi no to daļas kopējos izdevumos un to finansiālās ietekmes.

Avots: ERP.

X

Neattiecas

Nepietiekami
pierādījumi
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Eiropas Komisijas atbildes uz
2020. finanšu gada pārskatu par
darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un
11. Eiropas Attīstības fonda
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS 2020. GADA ZIŅOJUMU
“GADA PĀRSKATS PAR DARBĪBĀM, KO FINANSĒ NO 8., 9., 10. UN 11. EIROPAS
ATTĪSTĪBAS FONDA”
DARĪJUMU PAREIZĪBA
Izdevumi
5. izcēlums.
-

Izdevumi nav radušies: deklarēti pārāk lieli izdevumi.

Komisija atzīst konstatējumu, kas skaidrojams ar pārrakstīšanās kļūdu, ko pieļāvis darbuzņēmēja
vadītājs, uz kuru gulstas galvenā atbildība par mērījumu un daudzumu pārbaudi saistībā ar veiktajiem
būvdarbiem. Komisija norāda, ka būvdarbu līguma izpildes noslēgumā pēc galīgā pārskata
iesniegšanas tiek veikts galīgais izvērtējums.
-

Izdevumi, kas radušies ārpus attiecināmības perioda.

Komisija atzīst konstatējumu, bet vēlētos izcelt faktu, ka Ceasefire and Transitional Security
Arrangement Monitoring Mechanism līgumi ir daļa no lielāka projekta un ka ikgadējā apdrošināšana
tika atjaunota brīdī, kad tika veikts grozījums attiecībā uz termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda darbības, starp vienu pasākumu un tam sekojošo
pasākumu pastāv nepārtrauktība. Uzstādījums ir tāds, ka tā apdrošināšanas daļa, kuras termiņš
pārsniedz izlasē iekļautā līguma attiecināmības periodu, tiks izmantota nākamajā attiecināmības
periodā.
-

Kļūda iepirkumā – publiskā iepirkuma procedūra nav pārredzama

Komisija atzīst konstatējumu un vēlētos uzsvērt, ka dažkārt no faktiskās situācijas uz vietas var
izrietēt vajadzība pieņemt steidzamus lēmumus, kas nepieciešami nolūkā nodrošināt iepirkuma
procedūras izdošanos.
-

Projektā iekļautas neattiecināmas izmaksas

Komisija atzīst šo grāmatvedības kļūdu, bet uzsver, ka gadījumos, kad ir veikti kļūdaini norēķini par
pārmērīgi lielu summu, situācija parasti tiek labota līguma izpildes noslēgumā.
26. Komisija vēlētos uzsvērt, ka iemaksu un deleģēšanas nolīgumos ar starptautiskajām organizācijām
ir iekļauti līguma noteikumi, kas reglamentē piekļuvi dokumentiem. Komisija turpinās vērst
partnerorganizāciju uzmanību uz vajadzību sniegt Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju.
2020. gada atlikušā kļūdu īpatsvara (RER) izpēte
31. RER izpēte ir svarīgs elements, kas veido ģenerāldirektora deklarācijas pamatojumu, bet tā nav
vienīgais avots pārliecības iegūšanai. INTPA ĢD ir ieviesis visaptverošu iekšējās kontroles
sistēmu un kontroles stratēģiju, kas aptver visu īstenošanas ciklu. Kā aprakstīts tā gada darbības
pārskatā, visi kontroles sistēmas elementi kalpo kā rīki pārliecības iegūšanai.
33. Komisija neuzskata un nekad nav uzskatījusi, ka RER izpēte būtu ticamības apliecināšanas
uzdevums vai revīzija. Tai ir konkrēts mērķis, un tās pamatā ir atsevišķa metodoloģija.
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Tas ir norādīts RER izpētē un INTPA ĢD gada darbības pārskatā, kurā patiesi un skaidri izklāstīta
izsmeļoša pārvaldības informācija. Komisija neuzskata, ka izpētei piemīt ierobežojumi, no kuriem
varētu izrietēt nepietiekams kļūdu novērtējums.
34. Komisija uzskata, ka RER atbilst mērķim un ir ļoti reprezentatīvs.
Komisija norāda, ka:




starp ANO organizācijām un Eiropas Komisiju patiešām ir spēkā visaptverošs
pamatnolīgums, kas reglamentē pārbaudes ietvaros veicamās kontroles;
ja darbuzņēmējam netiek sniegta piekļuve nepieciešamajiem dokumentārajiem
pierādījumiem, tiek norādīta kļūda;
Finanšu regulā ir noteikta prasība, ka subjektiem, kuriem uzticēta ES līdzekļu īstenošana
netiešā pārvaldībā, ir jāapliecina tāds finanšu pārvaldības un ES finanšu interešu
aizsardzības līmenis, kas ir līdzvērtīgs Komisijas nodrošinātajam. To pārbauda, veicot
subjekta pīlāru ex ante novērtējumu.

Saistībā ar paļaušanos uz iepriekšējo kontroles darbu RER darbuzņēmējam finanšu un
administratīvā pamatnolīgumā (FAFA) paredzētā kārtība nebūtu jāuzskata par ierobežojumu
attiecībā uz turpmākas padziļinātas pārbaudes veikšanu RER izpētes ietvaros.
Vairākas paziņotās kļūdas ir saistītas ar darījumiem, attiecībā uz kuriem iepriekš ir veiktas pārbaudes,
bet kuru gadījumā konstatētās kļūdas, domājams, tiktu dublētas nepārbaudītā datu kopā. Tādējādi ir
būtiski samazināts risks, ka būs kļūdas, kas saistībā ar šiem darījumiem netiks paziņotas.
35. Komisija uzskata, ka būtu jāizvairās no pārliekas paļaušanās uz citu revidentu paveikto
darbu un ka 2020. gada RER izpētes gadījumā šāda pārlieka paļaušanās nav notikusi.
Pilnīga paļaušanās tiek piemērota tikai darbam, ko veikuši kvalificēti revidenti saskaņā ar Komisijas
parakstīto revīzijas pamatlīgumu, vai Revīzijas palātas veiktajam darbam. Pilnīga paļaušanās uz
atsevišķu darījumu nozīmē to, ka nav nepieciešama darījuma padziļināta pārbaude. Tomēr visas
pārējās procedūras joprojām ir piemērojamas. To lietu īpatsvars, kurām 2020. gadā piemēroja pilnīgu
paļaušanos, ir samazinājies līdz 17 % salīdzinājumā ar 20 % rādītāju 2019. gadā.
Daļējas paļaušanās gadījumā veiktie testi ir plašāki un ietver padziļinātu pārbaudi, un to mērķis ir
izolēt kļūdu, kad vien tas ir iespējams.
36. RER mērķis ir sniegt reprezentatīvu kļūdu īpatsvaru attiecībā uz visu EAF datu kopu.
Koncentrēšanās uz šīs datu kopas augsta riska jomām šādu rezultātu nesniegtu. Šā iemesla dēļ RER
izlases atlasi veic, pamatojoties uz naudas vienības principu. Tas nozīmē, ka varbūtība, ka paraugā
tiks iekļauts attiecīgajā periodā izpildīts līgums, ir tieši proporcionāla tā vērtībai. Šā iemesla dēļ RER
izpētes rezultātus var uzskatīt par reprezentatīviem visiem INPA ĢD pabeigtajiem līgumiem.
Attiecībā uz dotāciju līgumiem un iemaksu nolīgumiem, kas noslēgti ar starptautiskām organizācijām,
pastāv lielāks kļūdu risks un to atspoguļo līguma izpildes laikā veikto pārbaudes kontroles procedūru
ievērojamais skaits. Svarīgi uzsvērt, ka attiecībā uz visiem dotāciju un iemaksu līgumu darījumiem,
tostarp tiem, kuriem piemēro pilnīgu un daļēju paļaušanos, tiek veiktas papildu kontroles
procedūras. Kļūdas bieži tiek ziņotas saistībā ar darījumiem, kuriem ir piemērota paļaušanās.
Tādu darījumu skaita samazināšana, kuru īstenošanā retāk rodas kļūdas (piemēram, budžeta
atbalsts), būtu pretrunā RER izpētes mērķim.
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37. Komisija neuzskata, ka aplēses ir “būtisks RER kropļojošs faktors”. Kā Komisija ziņoja jau
2019. gadā, aplēses ir ļoti retas: 2020. gadā uz 412 izlasē iekļautajiem darījumiem bija 7 šādi
gadījumi. Divos gadījumos bija noslēgti konfidenciāli līgumi, vienā gadījumā valstī nebija
delegācijas, trīs gadījumos organizācijas vairs neeksistēja un tāpēc nevarēja iesniegt dokumentus, un
vēl vienā gadījumā dokumenti aizgāja bojā ugunsgrēkā.
Lēmums aplēst kļūdu netiek pieņemts, pamatojoties uz vienkāršu dokumentu neiesniegšanas
gadījumu. Šādos gadījumos tiks noteikta izmērīta kļūda. Aplēse tiek veikta tikai tad, ja ir konstatēti un
pienācīgi dokumentēti RER rokasgrāmatā aprakstītie apstākļi.
Novērojums par riska prēmiju tika pausts jau 2019. gada pārskatā par EAF un saistītajās Komisijas
atbildēs. Riska prēmiju ieviesa gan NEAR ĢD, gan INTPA ĢD nolūkā uzlabot noteikumus par aplēšu
sniegšanu RER metodoloģijas ietvaros.
Riska prēmija 5 % apmērā atspoguļo ļoti piesardzīgu pieeju, kuras mērķis ir nepieļaut pārāk zemu
kļūdas īpatsvara aplēsi.
38. RER metodoloģija un rokasgrāmata paredz, ka darbuzņēmējam ir jāklasificē galīgās kļūdas desmit
dažādās kategorijās, un viena no tām ir “Krāpšana un pārkāpumi”.
Turklāt visām personām, kuras strādā pie pašreizējā RER darbuzņēmēja, ir pienākums ziņot par
aizdomām par krāpšanu atbilstīgi noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tādējādi
saskaņā ar tiesisko regulējumu darbuzņēmējam ir jāziņo par visām šāda veida darbībām.
39. Papildus “de minimis” noteikuma ieviešanai attiecībā uz atrunām metodoloģija, ko izmanto,
lai noteiktu, vai būtu jāsniedz atrunas saistībā ar kļūdu īpatsvaru, nemainījās laikā starp 2017. gada
darbības pārskatu un 2020. gada darbības pārskatu. Apstāklis, ka 2020. gada darbības pārskatā nav
iekļautas atrunas, neatspoguļo tvēruma samazinājumus, bet gan ir šīs metodoloģijas stingras
piemērošanas rezultāts.
40. RER izpēte ir viens no vairākiem instrumentiem ticamības veidošanas procesā. Komisijai
ierobežojumi ir labi zināmi, un tā tos ir ņēmusi vērā, novērtējot savas pārvaldības sistēmas stiprās un
vājās puses. Komisija uzskata, ka visi šie elementi kopā nodrošina, ka INTPA ĢD gada darbības
pārskatā pārvaldības informācija ir izklāstīta patiesi un godīgi.
41. Komisija uzskata, ka ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos būtu jāturpina piemērot
“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.
Pieņemot lēmumu par atrunu nesniegšanu, visi Komisijas dienesti piemēro visu ticamības aspektu
rūpīgu pārbaudi, vienlaikus īstenojot visas Komisijas centrālo dienestu pamatnostādnes un
norādījumus.
Tomēr joprojām tiek nodrošināta vadības ziņojumu pilnīga pārredzamība: GDP ir pienācīgi
norādītas lietas, kurās ir piemērots šis noteikums. Šīs lietas tiek rūpīgi pārraudzītas.
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Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka INTPA ĢD gada darbības pārskatā patiesi
un godīgi izklāsta tās riskus un ka “de minimis” noteikuma ieviešana negatīvi neietekmē tās finanšu
pārvaldības vispārējo novērtējumu un tās ticamības deklarāciju.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Ieteikumi
49. Komisija uzsver, ka, lai gan divi 2018. gadā sniegti ieteikumi nav pilnībā izpildīti, INTPA ĢD
turpina veikt pasākumus nolūkā novērst Revīzijas palātas konstatētās problēmas saistībā ar RER izpēti
un sadarbību ar starptautiskām organizācijām aktuālās un iepriekšējās ticamības deklarācijas
sniegšanas kontekstā (skatiet arī Komisijas atbildi uz 1. ieteikumu). Komisija norāda, ka Revīzijas
palātas 2019. gada pārskatā sniegtais 2. ieteikums nav īstenots, jo Komisija šim ieteikumam nevarēja
piekrist.
1. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Komisija turpinās vērst partnerorganizāciju uzmanību uz vajadzību sniegt Revīzijas palātai
dokumentus vai informāciju, kas nepieciešami tās pienākuma veikšanai. Skatiet arī Komisijas
atbildi uz 26. punktu.

2. ieteikums
Komisija nepieņem šo ieteikumu.
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). Skatiet arī Komisijas
atbildi uz 41. punktu.
3. ieteikums
Komisija piekrīt šim ieteikumam.
Komisija izskatīs iespēju iekļaut RER metodoloģijā vai darba uzdevumā atsauci, lai pietiekamā līmenī
formalizētu to, kā Komisijai paziņo aizdomas par krāpšanas risku.

LV

LV

333

AUTORTIESĪBAS
© Eiropas Savienība, 2021.
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.
6. nodaļa — 6.3. izcēlums:

© ABACO Group
8. nodaļa — 8.1. pielikums, EAF — II pielikums:
kartes pamatā izmantoti © OpenStreetMap materiāli, kas licencēti saskaņā ar
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).
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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Eiropas Revīzijas palāta revidēja ES budžeta
ieņēmumus un izdevumus un sniedz atzinumu
par to, kādā mērā gada pārskati ir ticami un
ieņēmumu un izdevumu darījumi atbilst
piemērojamiem tiesību aktiem un
noteikumiem.
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