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KOPSAVILKUMS (I–IX) 

Komisijas atbildes  

I. Nacionālā kopienākuma (NKI) datus un to aprēķināšanai dalībvalstu izmantotos avotus un 

metodes Eurostat pārbauda saskaņā ar daudzgadu cikliem un arī katru gadu. Mērķis ir nodrošināt, 
lai NKI dati būtu ticami, izsmeļoši un salīdzināmi visās dalībvalstīs. Pēdējais noslēgtais pārbaudes 
cikls, kas ir šī Revīzijas palātas ziņojuma priekšmets, ir laikposms no 2016. līdz 2019. gadam. 
Pārbaudes pamatā ir modelis, ko Komisija (Eurostat) izstrādājusi ciešā sadarbībā ar dalībvalstu 
valsts statistikas iestāžu (VSI) ekspertiem. Pārbaudi Eurostat palīdz veikt NKI ekspertu grupa 
(GNIG), kurā darbojas gan Eurostat, gan VSI eksperti. Visu pārbaudes procesu salīdzinoši izvērtē 
GNIG locekļi. Katru gadu GNIG sniedz atzinumu par NKI datu atbilstību, ko Budžeta ĢD izmanto, lai 
noteiktu dalībvalstu iemaksas ES budžetā NKI pašu resursu sadaļā. 

III. Eurostat pārbaudes cikls ietver dalībvalstu NKI avotu un metožu uzskaitījumu rūpīgu analīzi un 

dalībvalstu ziņoto NKI datu detalizētu analīzi, kuras rezultātā, iespējams, tiek izvirzīti rīcības punkti 
vai atrunas, lai nodrošinātu šo datu salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu. Šā pārbaudes darba 
rezultāti tiek ņemti vērā budžeta vajadzībām. Kaut arī Eurostat kopā ar dalībvalstīm jau ir 
samazinājis NKI pārbaudes cikla ilgumu, šim darbam ir nepieciešams pietiekami daudz laika, lai 
nemazinātu tā apjomu un kvalitāti. 

VI. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka pārbaudes process bija efektīvs. 

Konstatētie augsta riska jautājumi tika risināti, veicot salīdzinājumus valstu griezumā un nosakot 
transversālas atrunas. Eurostat 2016.–2019. gada ciklā savlaicīgi veica visus 16 starpvalstu 
salīdzinājumus, un Komisija to uzskata par nozīmīgu sasniegumu. Piecas transversālās atrunas tika 
noteiktas cikla beigās, tajā pašā laikā, kad tika noteiktas ar konkrētiem darījumiem saistītas 
atrunas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka 2016.–2019. gada NKI pārbaudes cikla 
laikā konstatētie augsta riska jautājumi kopumā tika risināti savlaicīgi. 

VII. Darbs pie augsta riska transversālajiem jautājumiem atspoguļoja Eurostat veiktās attiecīgās 

prioritāšu noteikšanas rezultātus. Rezultātā divi jautājumi ar mazāku potenciālo ietekmi tika 
izslēgti, un vēl trim jautājumiem tika sašaurināts analīzes tvērums. Pārējie jautājumi tika novērtēti 
kā tādi, kas pelnījuši tikpat rūpīgu pārbaudīšanu. Par prioritāšu noteikšanas rezultātiem un sekām 
tika ziņots NKI komitejai, un tā tos apstiprināja. 

Komisija uzskata, ka visas iniciatīvas, par kurām Revīzijas palāta ziņoja 69. punktā, kopā ar 
dalībvalstu veikto darbu saistībā ar NKI atrunu par globalizāciju nodrošināja pienācīgu reakciju uz 
šo jautājumu. 

VIII. Eurostat atzinīgi vērtē Revīzijas palātas atzinumu, ka NKI pārbaudes cikls pabeigts savlaicīgi 

un ka dalībvalstīm informācija par to iemaksu korekcijām, kas izriet no šīs pārbaudes, sniegta 
savlaicīgi. Eurostat pārbaužu apjomu noteica NKI pārbaudes modelis, kas izstrādāts ciešā 
sadarbībā ar NKI komiteju un ko tā apstiprināja. 2016.–2019. gada NKI ciklā bija nepieciešams 
veikt pastiprinātas pārbaudes saistībā ar jaunā nacionālo kontu uzskaites standarta (EKS 2010) 
ieviešanu.  

Attiecībā uz atrunām, kas ir spēkā pēc pārbaudes cikla pabeigšanas, Komisija norāda, ka tā ir 
parasta NKI pārbaudes procesa iezīme. 
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Komisija atzīst, ka būtiskuma sliekšņa piemērošana NKI pārbaudē ir ierobežota, jo daudzos 
gadījumos konstatēto trūkumu iespējamā ietekme uz NKI to konstatēšanas brīdī nav zināma. 

IX. Komisija pieņem visus ieteikumus, izņemot 2.b) ieteikumu, ko tā pieņem daļēji.  

IEVADS (1.–26. punkts) 

Komisija nesniedz atbildi.  

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (27.–35. punkts)  

Komisija nesniedz atbildi.  

APSVĒRUMI (36.–104. punkts) 

Komisijas atbildes 

39. Komisija ir gandarīta, ka Revīzijas palāta paudusi atzinību par NKI riska novērtējuma modeli 

un par tā nozīmi visu augsta riska jautājumu pienācīgā noteikšanā. Jāatzīmē, ka tas, ka dalībvalstis 
riska novērtējuma modelī tika iedalītas trīs riska kategorijās, ietekmēja ne vien tiešo pārbaudi, bet 
arī NKI pārbaudes cikla strukturēšanu. Šī ietekme ietvēra atsevišķu valstu pārbaudes 
secību / prioritāšu noteikšanu, tās tvērumu, kā arī minimālo NKI informācijas vākšanas 
apmeklējumu skaitu katrā valstī. 

44. Eurostat izmantoja sākotnējās pārbaudēs iegūto informāciju, lai atkārtoti novērtētu riska 

līmeni un aplēstu 2016. gadā konstatēto 18 transversālo jautājumu iespējamo ietekmi. Komisija 
uzskata, ka 2017. gadā veiktais atkārtotais riska līmeņa novērtējums ir svarīgs prioritāšu 
noteikšanas pierādījums, un pēc tā turpmākajā pārbaudē mazāk riskantajiem transversālajiem 
jautājumiem tika pievērsta mazāka uzmanība. Pārējie jautājumi tika novērtēti kā tādi, kas pelnījuši 
tikpat rūpīgu pārbaudi, un tas, pēc Komisijas domām, pozitīvi veicināja pārliecību par NKI datu 
atbilstību pašu resursu noteikšanai. 

45. Nozīmīgs augsta riska transversālo jautājumu prioritāšu noteikšanas rezultāts bija arī tas, ka 

tika apstiprināts, ka lielākā daļa jautājumu, kas sākotnēji tika identificēti salīdzināšanai valstu 
griezumā, patiešām būtu jāturpina risināt, veicot detalizētas pārbaudes visās valstīs.  Eurostat cikla 
laikā savlaicīgi pabeidza visus valstu salīdzinājumus, kas ļāva panākt uzlabojumus šajās jomās, 
izmantojot rīcības punktus un/vai atrunas, ko atrisināja dalībvalstis.   

Kopēja atbilde uz 46. un 47. punktu. Komisija atzīmē, ka Revīzijas palātas 

veiktajā rīcības punktu “A” analīzē tika ņemta vērā tikai to rīcības punktu ietekme, kurus dalībvalstis 
ir izpildījušas apmierinoši. Tajā netika ņemta vērā to atrunu ietekme, kas tika noteiktas, ja rīcības 
punkti nebija izpildīti apmierinoši, jo revīzijas laikā šī informācija nebija pieejama. Var pieņemt, ka 
attiecīgo atrunu ietekme būs lielāka nekā rīcības punktu ietekme. 
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Komisija atzīmē, ka uz atlasītajām dalībvalstīm attiecas viena ceturtdaļa no rīcības punktiem, kas 
izriet no valstu salīdzinājumiem. 

48. Pēc 2017. gadā veiktās prioritāšu noteikšanas transversāliem jautājumiem 2018. gadā tika 

veikta atkārtota visa riska novērtējuma pārskatīšana saskaņā ar NKI komitejā nolemto pieeju. 
Vajadzības gadījumā attiecībā uz katru dalībvalsti tika atjaunināti vērtējumi par atsevišķiem 
kritērijiem, tiklīdz kļuva pieejama jauna informācija. Šīs atjaunināšanas dēļ neradās vajadzība veikt 
izmaiņas transversālo jautājumu sarakstā vai veikt to turpmāku prioritāšu noteikšanu. 

50. Attiecībā uz pārbaužu plānošanu un prioritāšu noteikšanu pārbaudes sākumu (un atsevišķu 

par valstīm atbildīgo darbinieku veikto pārbaužu secību) nosaka riska līmenis. Turklāt jau no paša 
sākuma tika plānots, ka secīgas apmeklējumu kārtas valstīs (attiecīgā gadījumā) var tikt veiktas 
līdz 2019. gada decembrim (dokuments GNIC/332 “NKI pārbaude pašu resursu noteikšanai — 
kontroles pieejas izklāsts”) — tas var ietekmēt to valstu rīcības punktu piemērošanas laiku, kurās 
tiek veikti vairāki apmeklējumi. 

51. Komisija atzīmē, ka šī analīze ir balstīta uz laiku, kad definēti rīcības punkti, un tajā nav 

ņemti vērā iepriekšējie pasākumi, piemēram, NKI uzskaitījumu novērtējuma anketā ievadītie dati, 
jautājumu formulējums un dalībvalstu atbilžu sākotnējais novērtējums, informācijas vākšanas 
apmeklējumu organizācija utt. Šie pārējie pasākumi var vēl vairāk apliecināt, ka Eurostat augsta 
riska valstu pārbaudes ir noteicis kā prioritāras. 

53. Eurostat valstu pārbaužu prioritāšu noteikšanas pamatā bija riska novērtējuma modeļa 

rezultāti un citi attiecīgie pamatdokumenti. Par valstīm atbildīgie darbinieki kopumā noteica to 
veikto pārbaužu (arī NKI informatīvu apmeklējumu organizēšanas) prioritātes atkarībā no viņu 
portfelī esošo valstu riska līmeņa. 

Turklāt rīcības punktu skaita samazināšanās tendence liecina par to, ka Eurostat ir centies definēt 
rīcības punktus pēc iespējas agrākā procesa posmā. 

56. NKI elementi tiešajai pārbaudei tika atlasīti saskaņā ar attiecīgajiem pamatdokumentiem, 

proti, dokumentu GNIC/333 par riska novērtējuma modeli NKI pārbaudei pašu resursu noteikšanai 
un dokumentu GNIC/334, kurā sniegtas tiešās pārbaudes vadlīnijas. 

Riska novērtējuma otrās daļas rezultāti neuzliek par valstīm atbildīgajam darbiniekam pienākumu 
tiešai pārbaudei izvēlēties jomas ar vislielāko punktu skaitu. Riska novērtējums (otrā daļa) ir rīks, 
kas atvieglo izvēli — tā rezultātā tiek izveidota grupa, no kuras izvēlēties, bet galu galā to 
nenosaka. Katra tiešās pārbaudes joma tika atlasīta, pamatojoties uz esošo riska novērtējumu, par 
valstīm atbildīgā darbinieka kvalitatīvām pārdomām un konsultācijām ar NKI grupas vadītāju. 

58. Par katru rīcības punktu vienojās Eurostat un attiecīgā dalībvalsts. Šī vienošanās ietvēra 

termiņu, kas jāievēro un kas faktiski ir darba prioritāšu noteikšana, ņemot vērā vairākus faktorus, 
piemēram, statistikas avotu pieejamību, attiecīgo jautājumu sarežģītību, pārskatīšanas, grafikus, 
slogu, darba slodzi utt.  

59. Komisija uzskata, ka dalībvalstis spēj labi novērtēt rīcības punktu sarežģītību un potenciālo 

ietekmi un vajadzības gadījumā attiecīgi plānot ar tiem saistīto darbu un noteikt tā prioritātes, 
vienojoties ar Eurostat. Šī prakse tika ievērota visā pārbaudes ciklā. 
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62. Komisija ir gandarīta, ka dalībvalstis sadarbības kvalitāti un norādījumus, kas sniegti NKI 

pārbaudes procesā, vērtē atzinīgi. 

63. Abi jautājumi, kas attiecas uz uzcenojumu tirdzniecībai ar finanšu aktīviem un dienas naudas 

režīmu, ir ļoti sarežģīti, un attiecīgajiem ekspertiem (attiecīgi ECB ekspertiem saistībā ar 
uzcenojumu tirdzniecībai ar finanšu aktīviem un Eurostat ekspertiem saistībā ar dienas naudas 
režīmu) bija nepieciešams laiks, lai izstrādātu skaidras un funkcionālas vadlīnijas, kas valstīm 
nepieciešamas atrunu risināšanai. 

Komisija ņem vērā dažu VSI ieteikumus, bet uzskata, ka attiecīgie norādījumi, piemēram, 
GNIC/GNIG ieteikumu veidā, jau ir sniegti kā daļa no NKI pašu resursu pārbaudes procesa un 
izmantojot attiecīgos kanālus. 

66. Eurostat jau daudzus gadus risina ar globalizāciju saistītus jautājumus, raugoties no 

darījumdarbības statistikas perspektīvas (piemēram, pievēršoties tirdzniecības plūsmu asimetrijai 
un mikrodatu sasaistei) — tas ir palīdzējis uzlabot globalizācijas novērtēšanai nepieciešamo 
infrastruktūru nacionālajos kontos. Tomēr lielāko ietekmi uz NKI radīja pēkšņas un lielas izmaiņas 
daudznacionālo uzņēmumu darījumdarbības modeļos pēc ES regulējuma/nodokļu izmaiņām šā 
gadsimta otrās desmitgades vidū, kas īpaši ietekmēja dažas dalībvalstis, piemēram, visu bilances 
aktīvu pārvietošana, kā tas redzams Īrijas gadījumā, par ko ziņots Revīzijas palātas īpašā ziņojuma 
68. punktā. 

67. Daudzus gadus ES notika lēna daudznacionālo uzņēmumu darījumdarbības modeļu attīstība, 

līdz 2014. gadā un vēlāk dažos lielajos daudznacionālajos uzņēmumos notika diezgan lielas 
pārmaiņas. Jo īpaši dažu nodokļu optimizācijas pasākumu atcelšana un izmaiņas ES PVN režīmā 
izraisīja straujas izmaiņas dažu daudznacionālo uzņēmumu darījumdarbības modeļos. 

70. Globalizācijas atrunas piemērošana ir apspriesta ar dalībvalstīm NKI ekspertu grupas 

sanāksmēs. Šo diskusiju laikā 2016. gads tika izvirzīts kā iespējamais sākuma atskaites gads. 
Tomēr vairākas dalībvalstis iebilda pret šādu risinājumu — tās apgalvoja, ka tas ir pārāk tālu 
pagātnē, un uzsvēra, ka, ņemot vērā NKI izmēģinājuma projekta pieredzi, no daudznacionālajiem 
uzņēmumiem praktiski nav iespējams iegūt nepieciešamo papildu informāciju par 2016. gadu. 
Ņemot vērā šo situāciju, attiecīgos pierādījumus no NKI daudznacionālo uzņēmumu izmēģinājuma 
projekta, iespējamās problēmas saistībā ar aptvērumu un uzticamību, kā arī slogu 
daudznacionālajiem uzņēmumiem un VSI, Komisija ir nolēmusi par sākuma atsauces gadu 
izvēlēties 2018. gadu. 

71. Komisija uzskata, ka atrunas par globalizāciju laikposms (t. i., sākot ar 2018. gadu) ir 

piemērots. Komisijas dienesti atkārtoti uzsver, ka, pēc to domām, pieeja un laikposmi, kas rūpīgi 
apspriesti īpašās sanāksmēs ar VSI, ir pamatoti un samērīgi, tie ir balstīti uz novērtētajiem riskiem 
un pilnībā atbilst jau iegūtajai pārliecībai. Komisija nepieņēma Revīzijas palātas ieteikuma attiecīgo 
daļu 2020. gada ticamības deklarācijas ziņojumā un saglabā savu nostāju šajā jautājumā. 

72. Globalizācijas transversālā jautājuma potenciālā ietekme uz NKI tika novērtēta transversālo 

jautājumu riska analīzes kontekstā, lai noteiktu prioritātes darbam pie šiem jautājumiem (un līdz ar 
to darbam globalizācijas jomā tika noteikta augsta prioritāte). Galvenais faktors, kas tajā laikā tika 
ņemts vērā, bija globalizācijas parādības apmērs, jo nebija pieejami pierādījumi no īpašām 
analīzēm par iespējamiem pievienotās vērtības un NKI izkropļojumiem, kas varētu rasties, ja 
nacionālajos kontos netiktu pienācīgi ņemta vērā globalizācija.  



 

6 

Tomēr transversālās atrunas noteikšanas laikā šādi pierādījumi bija pieejami un tika ņemti vērā. 
Saskaņā ar ziņojuma par NKI daudznacionālo uzņēmumu izmēģinājuma projektu (2019. gada 
novembris) konstatējumiem, rūpīgi pārbaudot daudznacionālos uzņēmumus, netika konstatēti 
pierādījumi par būtiskiem pievienotās vērtības izkropļojumiem (daudznacionālo uzņēmumu 
izmēģinājuma projektos izmantotās pieejas pamatā bija 2016. gada dati). 

73. Tas, ka “globalizācija ievērojami ietekmē nacionālos kontus”, ne vienmēr izraisa NKI 

izkropļojumus, kas jārisina ar atrunu palīdzību. 

Līdz šim veiktais darbs, piemēram, NKI daudznacionālo uzņēmumu izmēģinājuma projektā, 
neliecina par lieliem NKI izkropļojumiem, kas varētu rasties sakarā ar šo jautājumu iespējamu 
nepilnīgu risināšanu nacionālajos kontos.  

Jāatzīmē, ka pats “Īrijas gadījums” tika pareizi traktēts saskaņā ar konceptuālajām vadlīnijām (tas 
nozīmē, ka izveidotā apkopošanas sistēma pareizi noteica un atspoguļoja attiecīgās parādības 
esamību NKI datos).  

Attiecībā uz vienas dalībvalsts 2021. gada septembrī nosūtītajiem darba rezultātiem saistībā ar to 
atrunām Eurostat pašlaik analizē attiecīgos ziņojumus. 

75. Komisija atkārto, ka NKI ekspertu grupas sanāksmēs ar dalībvalstīm tika rūpīgi apspriests 

globalizācijas atrunas tvērums un laikposms, uz kuru attiecas atruna, un ka tie atspoguļo šajās 
diskusijās paustos viedokļus. 

77. Komisija visas pārbaudes pabeidza, kā plānots, t. i., līdz 2019. gada beigām. Konkrētajā 

Francijas gadījumā pārbaudes nevarēja pabeigt līdz 2019. gada beigām, jo nebija pieejams 
pietiekami kvalitatīvs Francijas NKI uzskaitījumu dokuments, kuram tika piemērota vispārēja 
atruna. Francijas NKI uzskaitījumu dokuments tika nosūtīts 2020. gada martā; tas tika pārbaudīts, 
un vispārējā atruna tika atcelta 2021. gadā. 

Attiecībā uz atrunām, kas ir spēkā pēc pārbaudes cikla pabeigšanas, Komisija norāda, ka tā ir 
parasta NKI pārbaudes procesa iezīme. 

83. Attiecībā uz būtiskuma slieksni NKI komiteja apstiprināja Eurostat 2014. gada oktobrī 

ierosināto būtiskuma slieksni 0,1 % apmērā no NKI. Kā apliecina Revīzijas palātas veiktā VSI 
aptauja (sk. 86. punktu), vairums dalībvalstu šo slieksni uzskata par pietiekamu. 

85. Kā minēts pamatdokumenta par būtiskuma slieksni (GNIC/283) 5. punktā: “Principā slieksni 

var noteikt kā vērtību vai procentuālo daļu. No abiem iespējamajiem variantiem Eurostat 
nepārprotami dod priekšroku procentuālajai daļai, jo, izmantojot vērtību mazām valstīm, gandrīz 
visos jautājumos varētu nonākt pie secinājuma par nenozīmīgumu." 

89. VSI sagatavoja savus NKI uzskaitījumus, ievērojot NKI uzskaitījumu rokasgrāmatu, kas ir 

viens no Eurostat sagatavotajiem un NKI ekspertu grupas apstiprinātajiem pamatdokumentiem. 
Tas, vai dalībvalstis izmantos iespēju izlaist konkrētas pozīcijas aprakstu saskaņā ar rokasgrāmatā 
minētajiem nosacījumiem, ir atstāts dalībvalstu ziņā. 

90. Formulējot jautājumus VSI, Eurostat darbinieki vadījās pēc NKI uzskaitījumu novērtējuma 

anketas (NUNA), kas ir viens no Eurostat sagatavotajiem un NKI ekspertu grupas apstiprinātajiem 
pamatdokumentiem. 
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91. Saskaņā ar kontroles pieejas izklāstu (pamatdokuments GNIC 332) rīcības punktu un atrunu 

definēšanas prakse bija šāda: ja bija pierādījumi, ka konstatētā trūkuma iespējamā ietekme ir 
zemāka par būtiskuma slieksni, šim trūkumam netika noteikts neviens rīcības punkts vai atruna. Šo 
praksi Eurostat ievēroja visā 2016.–2019. gada NKI pārbaudes ciklā visos galvenajos pārbaudes 
instrumentos (NKI uzskaitījumu novērtējuma anketa (NUNA), informācijas vākšanas apmeklējumi, 
tiešās pārbaudes, valstu salīdzinājumi).  

Attiecībā uz lielāko daļu iesniegto rīcības punktu to formulēšanas brīdī nebija pieejami aprēķini par 
attiecīgā jautājuma iespējamo ietekmi uz NKI — tas nozīmē, ka nevarēja izslēgt būtisku ietekmi.  

Komisija uzskata, ka informāciju par nebūtiskumu vislabāk var sniegt dalībvalstis. Ja tika pievienoti 
rīcības punkti, tas nozīmē, ka visi pierādījumi par nebūtiskumu nebija viegli pieejami. 

Esošo rīcības punktu vai NKI atrunu (ja (iespējamā) ietekme uz NKI nebija zināma to formulēšanas 
laikā) var atcelt, ja tiek sniegti pierādījumi par nebūtiskumu. 

92. Komisija atzīmē, ka 92. punktā aprakstītās Revīzijas palātas analīzes rezultāti liecina, ka līdz 

25 % pārbaudīto rīcības punktu gadījumu, kuros sākotnēji valstu norādītā ietekme tika uzskatīta 
par nebūtisku, galīgā ietekme izrādījās būtiska. 

93. Komisija atkārto savu nostāju, ka būtiskuma slieksnis tika piemērots visā 2016.–2019. gada 

NKI pārbaudes ciklā, arī pārbaudes sākumposmā gadījumos, kad bija pieejami visi pierādījumi. 

94. Kad Eurostat un attiecīgā dalībvalsts vienojās par rīcības punktu A, bija nepieciešams 

potenciāli uzlabot metodiku. Laikā, kad tika panākta šāda vienošanās, dalībvalstis parasti vai nu 
nevarēja sniegt pilnīgus pierādījumus, kas ļautu izslēgt attiecīgo jautājumu būtiskumu, vai arī deva 
priekšroku vispirms precizēt attiecīgo metodiku. 

NKI pārbaudes kontekstā sniegt pierādījumus un pierādīt, ka jautājums nav būtisks, vislabāk var 
dalībvalstis (visos pārbaudes procesa posmos). Pamatojoties uz to, Eurostat novērtē pierādījumu 
ticamību. NKI 2016.–2019. gada pārbaudes cikla laikā, kad dalībvalstis sniedza pilnīgus 
pierādījumus par to, ka trūkuma ietekme nav būtiska, netika piešķirti nekādi rīcības punkti vai 
atrunas. 

95. 2014. gadā dalībvalstu nacionālajos kontos tika ieviests jaunais uzskaites standarts — EKS 

2010. Tāpēc 2016.–2019. gada cikls bija īpaši sarežģīts un ietvēra vairākus jaunus elementus, 
piemēram, riska novērtējumu, dažu horizontālo jautājumu analīzi valstu griezumā, plašāku tiešo 
pārbaužu izmantošanu utt. Šīs pastiprinātās pārbaudes rezultātā tika definēts liels skaits rīcības 
punktu un atrunu un radās ar to saistīta liela darba slodze gan Eurostat, gan valstīm. [Komisija 
uzskata, ka šie centieni bija nepieciešami, lai sasniegtu NKI pārbaudes procesa galīgo mērķi, proti, 
sniegt pamatotu pārliecību par pašu resursu noteikšanai izmantoto NKI datu kvalitāti.] 

96. Eurostat atrunu datubāzē, ja iespējams, ir sniegts aptuvens novērtējums par atrunas 

ietekmi / potenciālo ietekmi uz NKI. Precīza galīgā ietekme uz NKI un tā elementiem ir daļa no 
tehniskā atzinuma par atrunu atcelšanu attiecībā uz visiem gadiem, kuriem piemērotas atrunas. 
Vairumā gadījumu atrunas kodēšanas laikā nav pieejama detalizēta informācija par ietekmi uz NKI, 
valstu atrunu datnes/datubāze tiek pastāvīgi atjauninātas, un galīgā ietekme tiek kodēta tehniskajā 
atzinumā. 

Tomēr Eurostat ir veicis pasākumus, lai varētu vieglāk sagatavot pārskatu par 2020.–2024. gada 
ciklā noteikto un risināto rīcības punktu un atrunu ietekmi uz NKI. 
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97. Tas, ka liela daļa analizēto rīcības punktu (24 no 130 rīcības punktiem) tika pārveidoti par 

atrunām, nozīmē, ka galīgā vidējā/mediānā/maksimālā ietekme, ko rada saistībā ar sešām valstīm 
analizētajos rīcības punktos ietvertie jautājumi, visticamāk, būs lielāka (un to punktu īpatsvars, 
kuriem nav ietekmes, būs mazāks). Var pieņemt, ka punkti, kas pārveidoti par atrunām, attiecas uz 
sarežģītākiem un/vai nopietnākiem jautājumiem nekā punkti, kurus varēja atrisināt un slēgt, un 
tāpēc nāksies veikt lielākas pārskatīšanas. 

99. Revīzijas laikā tika atcelta tikai neliela daļa atrunu. Tas, ka liela daļa analizēto atrunu 

joprojām nebija atrisinātas, nozīmē, ka galīgā vidējā/mediānā/maksimālā ietekme, ko rada atrunās 
ietvertie jautājumi, visticamāk, būs vēl lielāka (un to atrunu īpatsvars, kurām nav ietekmes, būs 
mazāks). Var pieņemt, ka joprojām neatrisinātās atrunas attiecas uz sarežģītākiem un/vai 
nopietnākiem jautājumiem nekā atrunas, kuras varēja ātri atrisināt un slēgt, un tāpēc, iespējams, 
nāksies veikt lielākas pārskatīšanas. 

102. Komisija vēlas norādīt, ka NKI pārbaude ir ļoti sarežģīts process, un tā dokumentācija 

atspoguļo šo sarežģītību. Lai pienācīgi dokumentētu katru pārbaudes posmu, Eurostat noteica šā 
procesa dokumentācijas standartus NKI komitejas apstiprinātajās dokumentācijas sagatavošanas 
vadlīnijās (GNIC/335). Komisija uzskata, ka, neraugoties uz dokumentācijas vispārzināmo 
sarežģītību, tās vadlīnijas tika ievērotas un dokumentācija pienācīgi kalpoja tās mērķa sasniegšanai 
(piemēram, nodrošināt darbības nepārtrauktību laika gaitā un ļaut vadībai veikt tās pārraudzības 
funkcijas). 

104. Eurostat veica pasākumus, lai turpinātu uzlabot un standartizēt NKI pārbaudes darba 

dokumentāciju 2020.–2024. gada ciklā (piemēram, pārskatot dokumentācijas sagatavošanas 
vadlīnijas, pievienojot norādījumus par to, kā aizpildīt NUNA, izstrādājot kopēju žurnāldatņu veidni, 
lai vēl vairāk uzlabotu dokumentācijas viendabīgumu, izsekošanas vajadzībām integrējot 
žurnāldatnēs informāciju par rīcības punktiem, atrunām, nebūtiskiem jautājumiem, arī saistībā ar 
ietekmi uz NKI, utt.). 

SECINĀJUMI (105. – 109. punkts) 

106. Komisija uzskata, ka kopumā, pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātiem, valstīs tika 

noteiktas pārbaužu secības un apjoma prioritātes, un darbs pie transversāliem jautājumiem skaidri 
atspoguļoja attiecīgo prioritāšu noteikšanas rezultātus (skatīt arī atbildes uz 44.–48., 50., 51. un 
53. punktu). 

Katra tiešās pārbaudes joma tika atlasīta, pamatojoties uz esošo riska novērtējumu, par valstīm 
atbildīgā darbinieka kvalitatīvām pārdomām un apspriešanos ar Eurostat NKI grupas vadītāju, kā 
paredzēts attiecīgajos pamatdokumentos. Komisija uzskata, ka NKI pārbaudes procesa 
dokumentācija šajā ziņā jau ir ļoti visaptveroša (sk. arī atbildes uz 56. punktu).  

Kaut arī 2016.–2019. gada pārbaudes cikla laikā netika formāli noteikti rīcības punktu prioritātes 
līmeņi (izņemot A un B rīcības punktu nošķiršanu), prioritāšu noteikšana attiecībā uz rīcības 
punktiem tika īstenota, nosakot dažādus termiņus atsevišķiem punktiem saskaņā ar vienošanos 
starp dalībvalstīm un Eurostat. Šī vienošanās ietvēra termiņu, kas jāievēro un kas faktiski ir darba 
prioritāšu noteikšana, ņemot vērā vairākus faktorus, piemēram, statistikas avotu pieejamību, 
attiecīgo jautājumu sarežģītību, pārskatīšanas, grafikus, slogu, darba slodzi utt. (sk. arī atbildes uz 
58. un 59. punktu). 
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1. ieteikums. Piešķirt lielāku prioritāti augsta riska 

jautājumiem 

Komisija pieņem 1.a) ieteikumu. 

Komisija pieņem 1.b) ieteikumu. Komisija centīsies arī turpmāk noteikt prioritātes un šajā saistībā 
racionalizēt nākamos NKI ciklus saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem.  

Komisija pieņem 1.c) ieteikumu. Komisija turpinās uzraudzīt un pilnveidot dokumentāciju par tiešai 
pārbaudei izraudzīto jomu atlasi, ņemot vērā arī Revīzijas palātas ieteikumu attiecībā uz 
dokumentāciju. 

Komisija pieņem 1.d) ieteikumu. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm pētīs iespējamos veidus, kā vēl 
vairāk uzlabot prioritāšu noteikšanu darbam pie rīcības punktiem. 

107. Komisija pieņem zināšanai, ka valstis ir apmierinātas ar Eurostat norādījumu par 

transversāliem jautājumiem adekvātumu un savlaicīgumu, kā ziņojusi Revīzijas palāta (sk. 61. un 
62. punktu).  

Eurostat kopā ar dalībvalstīm ir pielicis lielas pūles, lai risinātu globalizācijas jautājumu. Komisija 
uzskata, ka visas iniciatīvas, par kurām Revīzijas palāta ziņojusi 69. punktā, nodrošināja valstīm 
savlaicīgu un pienācīgu atbalstu šajā jautājumā (skatīt arī atbildes uz 66. un 67. punktu).  

Attiecībā uz globalizācijas ietekmi uz NKI Komisija uzskata, ka atrunas par globalizāciju 
piemērošana laikposmam no 2018. gada ir piemērota. Komisija uzskata, ka pieeja un laikposmi, kas 
tika rūpīgi apspriesti īpašās sanāksmēs ar VSI, ir pamatoti un samērīgi — tie ir balstīti uz 
novērtētajiem riskiem un pilnībā atbilst jau iegūtajai pārliecībai. Līdz šim veiktais darbs, piemēram, 
NKI daudznacionālo uzņēmumu izmēģinājuma projektā, neliecina par būtiskiem NKI izkropļojumiem, 
kas varētu rasties šo jautājumu iespējamas nepilnīgas risināšanas dēļ nacionālajos kontos (gads, 
uz kuru balstījās daudznacionālo uzņēmumu izmēģinājuma projektos izmantotā pieeja, bija 
2016. gads). 

2. ieteikums. Uzlabot dalībvalstīm sniegtā atbalsta 

savlaicīgumu  un labāk pamatot lēmumus ierobežot atrunu 

piemērošanas periodu 

Komisija pieņem 2.a) ieteikumu. Komisija pieņem zināšanai, ka valstis ir apmierinātas ar Eurostat 
norādījumu par augsta riska jautājumiem adekvātumu un savlaicīgumu, un tā centīsies arī turpmāk 
sniegt šādu atbalstu, ņemot vērā Revīzijas palātas ieteikumu.  

Komisija daļēji pieņem 2.b) ieteikumu. Komisija piekrīt vajadzības gadījumā sniegt pienācīgu 
pamatojumu periodiem, uz kuriem attiecas turpmākās atrunas. Komisija uzskata, ka atruna par 
globalizāciju, kas ir šā Revīzijas palātas ieteikuma pamatā, ir pienācīgi analizēta un pamatota. Lai 
gan Komisija piekrīt, ka periodi, uz kuriem attiecas atrunas, būtu pienācīgi jāpamato, tā uzskata, ka 
vēl dziļākas analīzes veikšana (nekā ziņotajā gadījumā attiecībā uz globalizāciju) šajā kontekstā 
nebūtu resursu lietderīga izmantošana. Tāpēc Komisija noraida to apakšieteikuma daļu, kurā 
pieprasītas šādas ļoti plašas analīzes. 

109. Attiecībā uz atrunām, kas ir spēkā pēc pārbaudes cikla pabeigšanas, Komisija norāda, ka tā 

ir parasta NKI pārbaudes procesa iezīme. 
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Eurostat pārbaužu apjomu noteica NKI pārbaudes modelis, kas izstrādāts ciešā sadarbībā ar NKI 
komiteju un ko tā apstiprināja. 2016.–2019. gada NKI ciklā bija nepieciešams veikt pastiprinātas 
pārbaudes saistībā ar jaunā nacionālo kontu uzskaites standarta (EKS 2010) ieviešanu.  

Komisija atzīst, ka būtiskuma sliekšņa piemērošana NKI pārbaudē ir ierobežota, jo daudzos 
gadījumos konstatēto trūkumu iespējamā ietekme uz NKI to konstatēšanas brīdī nav zināma. 

3. ieteikums. Vairāk uzlabot pārbaudes cikla efektivitāti 

Komisija pieņem 3.a) ieteikumu. Komisija pieņem zināšanai pozitīvo viedokli par pašreizējo 
būtiskuma sliekšņa līmeni, ko dalībvalstis paudušas Revīzijas palātas aptaujā. Tomēr Komisija, cieši 
sadarbojoties ar NKI ekspertu grupu, centīsies vēl vairāk uzlabot pārbaudes cikla efektivitāti, 
analizējot būtiskuma sliekšņa pašreizējā līmeņa piemērotību. 

Komisija pieņem 3.b) ieteikumu. Komisija ar dalībvalstīm apspriedīs iespējamos veidus, kā 
turpmākajos ciklos pārbaudes darbā labāk integrēt būtiskuma koncepciju. 

Komisija pieņem 3.c) ieteikumu. Eurostat jau ir veicis dažus Revīzijas palātas ieteikumiem 
atbilstošus pasākumus, lai uzlabotu un standartizētu NKI pārbaudes darba dokumentāciju 2020.–
2024. gada ciklā, un birojs analizēs iespēju veikt turpmākus uzlabojumus šajā jomā. 
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