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Visām aģentūrām, izņemot vienu, pārskati ir “tīri” – ziņo 
revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta ir apstiprinājusi 41 Eiropas Savienības aģentūras 2017. gada pārskatus un 
sniegusi atzinumus bez iebildēm par aģentūru pārskatiem pakārtotajiem ieņēmumiem. Attiecībā uz 
pakārtotajiem maksājumiem tā ir sniegusi atzinumu bez iebildēm par visām aģentūrām, izņemot 
Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, kur konstatēta virkne problēmu. ES aģentūras pilda īpašus 
tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri palīdz ES iestādēm izstrādāt un īstenot 
politikas virzienus. 

ES aģentūras atrodas visā Eiropā un tajās strādā apmēram 10 000 darbinieku. Kopējais 2017. gada 
budžets visām ES aģentūrām, izņemot Vienotā noregulējuma valdi (VNV), bija 3,5 miljardi EUR, un tas 
atbilst apmēram 2,7 % no ES kopējā budžeta. VNV budžets 2017. gadā bija 6,6 miljardi EUR, un to 
finansēja no kredītiestāžu iemaksām.  

“ES aģentūras veido svarīgu daļu ES institucionālajā ainavā un tuvina Eiropu tās iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem. Mūsu revīzija par 2017. gadu apstiprināja pozitīvos rezultātus, par kuriem ziņojām 
iepriekšējos gados. Neraugoties uz to, joprojām ir iespējami uzlabojumi, galvenokārt pareizas finanšu 
pārvaldības jomā,” teica par aģentūru ikgadējām revīzijām atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis Rimantas Šadžius. 

Kaut arī Palāta sniedza “tīrus” revīzijas atzinumus par visām pārējām aģentūrām, tā sniedza negatīvu 
atzinumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) pārskatiem pakārtotajiem maksājumiem. 
Revidenti vērš uzmanību uz EASO problēmu ar personāla nodrošinājumu, kas pēc revidentu teiktā ir 
strauji pasliktinājies un nopietni apdraud Biroja darbību. Viņi atzīmē, ka EASO maksājumos ir regulāri 
pārkāpti noteikumi, atspoguļojot nepienācīgus iekšējās kontroles mehānismus, galvenokārt saistībā ar 
publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūrām. Attiecībā uz citām aģentūrām to apsvērumu 
skaits, kuri attiecas uz maksājumu likumību un pareizību par iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies, un 
tas saskaņā ar revidentu sacīto liecina par aģentūru pastāvīgajiem centieniem panākt atbilstību 
tiesiskajam regulējumam, it īpaši Finanšu regulai un Civildienesta noteikumiem.  

Divām Londonā izvietotām aģentūrām – Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) un Eiropas Banku iestādei 
(EBI) – 2019. gadā būs jāpamet Apvienotā Karaliste. Revidenti spriež par sekām, kādas būs abu 
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aģentūru pašreizējiem nomas līgumiem Londonā un par iespējamo ieņēmumu samazināšanos pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.  

Attiecībā uz Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) un VNV, kuras ir (daļēji) pašfinansējošas, revidenti 
uzsver risku to pašreizējo kontroles sistēmu dēļ nepareizi aprēķināt maksas. 

Pareizas finanšu pārvaldības aspektā aģentūras ir labi pavirzījušās uz priekšu pārejā uz saderīgām 
IT sistēmām. Tas ir jautājums, kuru revidenti aprakstīja iepriekšējā gada revīzijā. Tāpat laba virzība ir 
panākta saistībā ar elektroniskā iepirkuma ieviešanu – tā mērķis ir uzlabota efektivitāte un 
pārredzamība. Tomēr attiecībā uz 14 aģentūrām revidenti identificēja trūkumus atsevišķu publiskā 
iepirkuma procedūru pārvaldībā un apšaubīja, vai tās sniedz ieguldīto līdzekļu labāko atdevi. 

Piezīmes izdevējiem 

ES 41 aģentūra pilda īpašus tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri palīdz ES iestādēm 
izstrādāt un īstenot politikas virzienus. Aģentūrām ir ievērojama ietekme uz politikas veidošanu un 
lēmumu pieņemšanu un programmu īstenošanu tādās jomās kā veselība, drošība, drošums, brīvība un 
tiesiskums.  

Darbojas 32 decentralizētās aģentūras, un tām ir liela nozīme ES politikas sagatavošanā un īstenošanā, 
proti, tās veic tehniskus, zinātniskus, darbības nodrošināšanas un/vai regulatīvus uzdevumus. Sešām 
Komisijas izpildaģentūrām ir uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar vienas vai vairāku ES programmu izpildi 
un darbības nodrošināšanu. Šīs aģentūras ir izveidotas uz noteiktu laiku. Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts apvieno zinātniskos, uzņēmējdarbības un izglītības resursus nolūkā stiprināt 
ES inovācijas spējas, piešķirot dotācijas. Euratom Apgādes aģentūra atbalsta Eiropas Atomenerģijas 
kopienas līguma mērķus. Vienotā noregulējuma valde ar iespējami mazāku ietekmi uz reālo 
ekonomiku un publiskajām finansēm nodrošina pienācīgu noregulējumu bankām, kuras kļūst 
maksātnespējīgas. 

 

ES aģentūras un citas struktūras 

ACER Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra 

Ļubļana, 
Slovēnija 

BEREC 
birojs 

Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru 
iestādes birojs 

Rīga, Latvija 

CdT Eiropas Savienības iestāžu 
Tulkošanas centrs 

Luksemburga, 
Luksemburga 

Cedefop Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centrs 

Saloniki, Grieķija 

CEPOL Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūra 

Budapešta, 
Ungārija 

Chafea Patērētāju, veselības un 
pārtikas izpildaģentūra 

Luksemburga, 
Luksemburga 

CPVO Kopienas Augu šķirņu birojs Anžē, Francija 

EAAPI Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestāde 

Frankfurte, Vācija 
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EACEA Izglītības, audiovizuālās 
jomas un kultūras 
izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

EASA Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūra 

Ķelne, Vācija 

EASME Mazo un vidējo uzņēmumu 
izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

EASO Eiropas Patvēruma atbalsta 
birojs 

Valleta, Malta 

EBI Eiropas Banku iestāde Londona, 
Apvienotā 
Karaliste 

ECDC Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

Stokholma, 
Zviedrija 

ECHA Eiropas Ķimikāliju aģentūra Helsinki, Somija 

EFCA Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūra 

Bigo, Spānija 

EFSA Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde 

Parma, Itālija 

EIGE Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts 

Viļņa, Lietuva 

Eiropols Eiropas Policijas birojs Hāga, Nīderlande 

EIT Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts 

Budapešta, 
Ungārija 

EMA Eiropas Zāļu aģentūra Londona, 
Apvienotā 
Karaliste 

EMCDDA Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības 
centrs  

Lisabona, 
Portugāle 

EMSA Eiropas Jūras drošības 
aģentūra 

Lisabona, 
Portugāle 

ENISA Eiropas Savienības Tīklu un 
informācijas drošības 
aģentūra 

Hērakleja, 
Grieķija 

ERA Eiropas Savienības Dzelzceļu 
aģentūra 

Valensjēna, 
Francija 

ERCEA Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

ESA  Euratom Apgādes aģentūra Luksemburga, 
Luksemburga 

ETF Eiropas Izglītības fonds Turīna, Itālija 

EUIPO Eiropas Savienības 
Intelektuālā īpašuma birojs 

Alikante, Spānija 

eu-LISA Eiropas Aģentūra lielapjoma 
IT sistēmu darbības 
pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā 

Tallina, Igaunija 
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EU-OSHA Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības 
aģentūra 

Bilbao, Spānija 

Eurofound Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonds 

Dublina, Īrija 

Eurojust Eiropas Savienības Tiesu 
iestāžu sadarbības 
struktūrvienība 

Hāga, Nīderlande 

EVA Eiropas Vides aģentūra Kopenhāgena, 
Dānija 

EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde 

Parīze, Francija 

FRA Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūra 

Vīne, Austrija 

Frontex Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra  

Varšava, Polija 

GSA Eiropas Globālās navigācijas 
satelītu sistēmas aģentūra 

Prāga, Čehijas 
Republika 

INEA Inovācijas un tīklu 
izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

REA Pētniecības izpildaģentūra Brisele, Beļģija 

VNV Vienotā noregulējuma valde Brisele, Beļģija 

 

Kopsavilkuma dokuments “ES aģentūru 2017. gada revīziju īss apraksts” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu) ES 23 valodās. Pilns 2017. gada pārskats par ES aģentūrām pašlaik ir pieejams angļu 
valodā un drīzumā tiks publicēts pārējās ES valodās. 
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