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I.

Ievads

1. Ģenerālsekretāra gada darbības pārskats ir veids, kā nodrošināt vadības pārskatatbildību

Eiropas Revīzijas palātā (ERP) un budžeta lēmējiestādēm. Saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta
9. punktu tā mērķis ir sniegt informāciju par resursu pārvaldību, tostarp sistēmām, un par
iekšējās kontroles sistēmu lietderību un efektivitāti.

II. ERP Ģenerālsekretariāts: vide un galvenie
sasniegumi 2020. gadā
2.1

ERP Ģenerālsekretariāts: ievads

2. Ģenerālsekretariāta uzdevums ir nodrošināt pienācīgus resursus, pakalpojumus un telpas,

lai ERP varētu izpildīt savu pamatuzdevumu un sasniegt stratēģiskos mērķus. Ģenerālsekretārs
atbild par ERP administratīvo pārvaldību un personāla vadību, kā arī par tās budžetu, valodu un
publikāciju pakalpojumiem, mācībām un attīstību, digitālajiem darba apstākļiem, drošību un
drošumu un arī darbības nepārtrauktību (telpas, Medicīnas dienests u. c.).

3. Ģenerālsekretariātā ir trīs direkcijas:
a)

Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija (SG1-DHR), kas atbild par pieņemšanu
darbā, karjeras attīstību, mācībām, komandējumiem, cilvēkresursu pārvaldību, drošību un
Medicīnas dienestu;

b)

Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcija (SG2-DIWI), kas atbild par fiziskajiem
darba apstākļiem (ēkām, tehniskajām iekārtām, birojiem, loģistiku), digitālajiem darba
apstākļiem (IT aprīkojums, pakalpojumi un ierīces) un bibliotēku;

c)

Tulkošanas, valodu pakalpojumu un publikāciju direkcija (SG3-TLSPD), kas Eiropas
Revīzijas palātā nodrošina tulkošanas, valodu un publikāciju pakalpojumus.

4. Ģenerālsekretārs arī pārrauga Revīzijas palātas Sekretariātu, kas it īpaši nodrošina Palātas

sanāksmju raitu sagatavošanu un turpmākos pasākumus.

5.

Ģenerālsekretariātā 2020. gadā bija 331 darbinieks, un tas pārvaldīja gandrīz visu
ERP budžetu (151 862 000 EUR). Budžeta izpilde bija apmierinoša, ņemot vērā pagājušā gada
ārkārtas apstākļus, un saistības bija uzņemtas par 95,7 % no galīgajām apropriācijām.
Maksājumu kopsumma bija 137 132 963 EUR, un kopējā galīgā apropriācija bija
152 237 000 EUR.
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6. Darbinieku sadalījums starp trim direkcijām ir parādīts turpmāk.
1. attēls. Darbinieku sadalījums Ģenerālsekretariātā
Ierēdņi

Līgumdarbinieki

Pagaidu darbinieki
ĢS

4

Sekretariāts

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

65

6
110
66

Kopējais
darbinieku
skaits katrā
dienestā

144
Kopējais
darbinieku
skaits:
331

Kopējais darbinieku
skaits
katram līguma veidam

Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

7. Turklāt SG2-DIWI nodarbina ievērojamu skaitu ārēju pakalpojumu sniedzēju (2020. gadā –

77 ārštata darbinieki; tie visi nav pilna laika darbinieki), kas strādā pie ERP IT projektiem.

2.2

Gada svarīgākie notikumi

8. Galvenais izaicinājums 2020. gadā bija Covid-19 krīze, kas izraisīja traucējumus mūsu darba

programmā, liekot pārskatīt prioritātes, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, vienlaikus
gādājot par locekļu un darbinieku drošību. Tā kā situācija saasinājās, pirmā prioritāte bija ātri
apgādāt visus ERP darbiniekus ar tāldarbam nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. ERP arī
bija jāievēro valsts iestāžu sniegtie norādījumi, un, lai gan darbības nepārtrauktības politika
netika oficiāli aktivizēta, Krīžu pārvarēšanas komiteja sāka regulāri tikties, lai pārvaldītu un
uzraudzītu iestādes kopējos riskus.

9. Kopš Covid-19 krīzes sākuma ERP ir ievērojusi norādījumus, kurus ar dažādu valsts struktūru

starpniecību sniedza Luksemburgas – ERP uzņēmējvalsts – valdība. Saskaņā ar ERP darbības
nepārtrauktības plānu galvenā šāda struktūra bija Augstā valsts aizsardzības komisija (HCPN).
Tomēr Luksemburgas valdība kopumā (tostarp, piemēram, Veselības ministrija un Legilux) ir
strādājusi krīzes režīmā un ir sazinājusies ar Eiropas iestādēm.
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10. ERP ir izmantojusi arī plašu informācijas avotu klāstu, lai novērtētu iespējamo risku tās

darbības nepārtrauktībai. Starp tiem ir:
a)

starptautiskas speciālistu struktūras (piemēram, Pasaules Veselības organizācija (PVO),
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Santé Publique France);

b)

Eiropas iestāžu tīkli (piemēram, Starpiestāžu Medicīnas kolēģija (IMB) un Institucionālās
drošības grupa);

c)

neoficiāls iestāžu Darbības nepārtrauktības pārvaldības tīkls,

d)

Luksemburgas Administrācijas vadītāju kolēģija (CALux);

e)

Iestāžu informācijas apmaiņas un koordinācijas grupa.

11. Lai visi ERP darbinieki un ārējie IT līgumslēdzēji varētu veikt tāldarbu, tehniskie līdzekļi,

tostarp nepieciešamā infrastruktūra, ierīces un licences, tika sagādāti jau 16. martā. Darba
režīms tika ātri pielāgots stāvoklim sabiedrības veselības jomā. Obligāts tāldarbs tika noteikts
visiem darbiniekiem, kas nav kritiski svarīgi, un tika atcelts maksimālais tāldarba dienu skaits.
Kopš tā laika tāldarbs joprojām ir spēkā.

12. Darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ir veikti papildu pasākumi:
a)

izveidota ārkārtas procedūra Palātas oficiālo dokumentu pieņemšanai;

b)

ievērojami palielināts e-mācību kursu, diskusiju un prezentāciju nodrošinājums, lai
pielāgotos 100 % tāldarbam;

c)

Revīzijas vadības sistēmā (AMS) izveidots īpašs kods revīzijas darbiniekiem, kuri nespēj
strādāt ģimenes pienākumu (piemēram, mājmācības) dēļ, un piedāvāti īpaši noteikumi
darbiniekiem, kuriem ir apgādājami bērni ar īpašām vajadzībām.

13. Darbinieku aizsardzībai administrācija ātri pieņēma šādus pasākumus:
a)

izveidoja Covid-19 krīzes tehnisko vienību, kas konsultētu ERP Krīžu pārvarēšanas
komiteju;

b)

apturēja visus braucienus uz zonām ar augstu Covid-19 risku;

c)

ieviesa aizsargpasākumus;

d)

plaši izplatīja informāciju par nepieciešamību ievērot higiēnas pasākumus (piemēram,
paziņojumus personālam, plakātus tualetēs ERP ēkās), un ERP drošības un drošuma
darbinieki veica regulāras pārbaudes;

e)

nodrošināja roku dezinfekcijas līdzekļus ERP trīs ēku galvenajās telpās;
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f)

uzstādīja organiskā stikla aizsargplāksnes lielas satiksmes zonās (piemēram, reģistratūrā,
DIWI apkalpošanas dienestā, Cilvēkresursu dienestā, ēdnīcā un kafejnīcā) un visos
kopīgajos birojos;

g)

ierobežoja piekļuvi konferenču un sanāksmju telpām un pārkārtoja ēdināšanas telpas, lai
ievērotu stingrus higiēnas un distancēšanās pasākumus;

h)

nodrošināja biroju un paaugstināta riska zonu (piemēram, tualešu un durvju rokturu)
pastiprinātu tīrīšanu;

i)

ēdnīcā un kafetērijā piedāvāja tikai līdzņemšanas pakalpojumu.

14. Ātri tika izveidota iekšējā komunikācija krīzes situācijās, lai visaptveroši un pārredzami

informētu darbiniekus par veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar pandēmiju. Kopš krīzes
sākuma papildus personālam adresētiem paziņojumiem un īpašai iekštīkla lapai par Covid
Cilvēkresursu direkcija un ģenerālsekretārs ir nosūtījuši 70 informatīvus biļetenus.

15. Pēkšņie traucējumi, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, ietekmēja budžeta izpildi:

mijiedarbība starp cilvēkiem kļuva gandrīz tikai virtuāla, tādējādi samazinot dažu budžeta
pozīciju izmantošanu (piemēram, komandējumi, komunālie pakalpojumi, mutiskās tulkošanas
izmaksas, publikācijas un sanāksmju un konferenču organizēšana). Tajā pašā laikā radās jaunas
iepirkuma vajadzības. Budžeta lēmējiestādes atļāva pārvietot neizmantotās apropriācijas, lai
reaģētu uz tādām jaunām vajadzībām kā lielāki IT izdevumi, jauna piekļuve īpašām revidentu
datubāzēm, veselības aizsardzības aprīkojums un jauns ieguldījumu projekts drošības jomā
(plašāka informācija ir pieejama 2020. gada budžeta izpildes ziņojumā).
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III. Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu
direkcija (SG1 – DHR)
16. Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija (SG1-DHR) atbild par cilvēkresursiem,

finansēm, medicīnas dienestu, drošību, pasākumiem un protokoliem, kā arī par dažiem
vispārējiem ERP dienestiem. Tā pārvalda gandrīz 89,3 % no ERP budžeta (135 981 000 EUR no
kopumā 152 237 000 EUR, kas iestādes rīcībā bija 2020. gadā), galvenokārt locekļu un
darbinieku algām.

Budžeta pozīcijas
Algas
Komandējumi
Medicīnas un sociālais dienests
Pārējie darbinieki
Profesionālās mācības
Transportlīdzekļi/transports
Konsultācijas, izpēte un aptaujas
Reprezentācijas izmaksas
Citi administratīvās darbības
izdevumi
Sanāksmes, pasākumi un
konferences
KOPĀ

Gada
apropriācijas
(EUR)

Maksājumi
(EUR)

Izpilde %
(maksājumi par
apropriācijām)

126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88

98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %

2 028 000

1 440 690,57

71,04 %

158 000
135 981 000

34 995,35
128 590 256

22,15 %
94,56 %

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.

17. Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi budžetu visām uz sabiedrību vērstām darbībām,
piemēram, komandējumiem, reprezentācijas izmaksām, sanāksmēm un konferencēm.

18. SG1-DHR direkcijai ir bijusi svarīga loma Covid krīzes pārvaldībā, izmantojot Medicīnas
dienestu, Drošības un drošuma dienestu, laika pārvaldību, komandējumu pārvaldību un ar
Covid-19 saistītus paziņojumus personālam.

19. Medicīnas dienestam izdevās ātri pārkārtoties uz tāldarbu un turpināt ikdienas

administratīvos un medicīniskos uzdevumus, vienlaikus pildot specializētas padomdevēja
funkcijas iestādē un sniedzot palīdzību grūtībās nonākušiem darbiniekiem. Kopā ar iepirkuma
grupu tas organizēja steidzamu procedūru, ar kuru nodrošināja ERP individuālos aizsardzības
līdzekļus personāla aizsardzībai un iestādes atbilstību Luksemburgas noteikumiem. Medicīnas
dienests organizēja arī vakcinācijas kampaņu pret sezonālo gripu aptuveni 300 darbiniekiem,
piemērojot stingrus sanitāros protokolus.
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20. Pat šajos sarežģītajos laikos SG1-DHR spēja ātri pielāgot savas procedūras jaunajai

situācijai un sasniedza lielāko daļu plānoto mērķu. Turpmāk minēti tās galvenie sasniegumi.
Direkcija
a)

spēja saglabāt brīvo amata vietu īpatsvaru krietni zem 3 % mērķa, proti, 2,34 % līmenī;

b)

pēc paziņojuma par vakanci sarīkoja 25 atlases procedūras un izsludināja 7 uzaicinājumus
paust ieinteresētību dažādiem amatiem;

c)

pielāgoja procedūras jaunpienācēju uzņemšanai, sākot ar septembri ieviešot jaunu
hibrīdprocedūru (gan klātienes sanāksmes ERP telpās, gan virtuālas sanāksmes,
izmantojot aplikāciju Teams);

d)

uzņemšanas procesa administratīvās daļas automatizēšanai izveidoja jaunpienācēju
portālu, kura darbību paredzēts sākt 2021. gada sākumā.

21. Turpmāk sniegtajā tabulā ir apkopota informācija par ERP pieņemtajiem darbiniekiem.
Pieņemti darbā 2020. gadā
Locekļi
Ierēdņi
Pagaidu darbinieki
Līgumdarbinieki
Norīkotie valstu
eksperti
Stažieri
KOPĀ

Pieņemti darbā 2019. gadā

3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. Profesionālo mācību jomā 2020. gadā tika ieviestas būtiskas pārmaiņas: lokdauns radīja

daudzus izaicinājumus, bet vienlaikus rosināja izdevības un pavēra jaunas mācību iespējas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, profesionālo mācību darba grupa sāka pārdomu procesu par to,
kā turpmāk īstenot mācības un attīstību Eiropas Revīzijas palātā, un sadarbojās ar ārēju
konsultantu, lai izstrādātu mūžizglītības programmu ERP darbiniekiem. Galvenās norises
2020. gadā bija šādas:
a)

strauja virzība uz tiešsaistes mācīšanos pēc lokdauna stāšanās spēkā;

b)

piedāvāto mācību klāsta nepārtraukta dažādošana;

c)

arvien lielāka loma cilvēkresursu procesu un talantu pārvaldības atbalstīšanā.

23. Sadarbība ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO) 2020. gadā noritēja raiti:

abām darba grupām (ERP un Komisijā) ir vieni un tie paši IT rīki (Sysper, Nap un SAP), ar kuriem
attālināti pārvaldīt finanšu tiesības un algu sarakstu.
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24. Attiecībā uz finansēm direkcijas centieni bija vērsti uz to, lai laikus nodrošinātu

pietiekamas apropriācijas katrai 2020. gada budžeta pozīcijai. 2021. gada budžets tika
sagatavots un iesniegts savlaicīgi, un 2020. gada septembrī SAP tika veiksmīgi pārmigrēts uz
SAP-HANA. Bezpapīra darbplūsma, sākot no rēķina līdz maksājumam, darbojas visās jomās.

25. Finanšu regulas 116. pantā ir noteikti termiņi ar līgumiem saistītu maksājumu veikšanai.
Atbilstību šiem ierobežojumiem uzrauga grāmatvedības un vadības informācijas sistēma.
Vidējais šādu maksājumu veikšanas laiks 2020. gadā bija 11 dienas (salīdzinājumā ar
11,2 dienām 2019. gadā). Tāpat kā iepriekšējos gados, 2020. gadā šo maksājumu saņēmēji
nepieprasīja procentus par kavētu maksājumu.

26. Drošības darbinieki galvenokārt pievērsās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai visā
krīzes laikā, vienlaikus turpinot veikt savus ikdienas uzdevumus: kontrolēt piekļuvi ēkām un
nodrošināt visu tehnisko iekārtu pastāvīgu uzraudzību.

27. Lai ievērotu valsts noteikumus par Covid-19, Pasākumu, apmeklējumu un protokola darba
grupa pārskatīja un pielāgoja savas procedūras: pasākumus var organizēt gan uz vietas, gan
hibrīdformātā (jaukti – gan uz vietas, gan attālināti).
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IV. Informācijas, darba apstākļu un inovācijas
direkcija (SG2 – DIWI)
28. Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcija (DIWI) ir atbildīga par ERP digitālajiem
(IT aprīkojums, pakalpojumi un ierīces) un fiziskajiem darba apstākļiem (ēkas, tehniskās
iekārtas, biroji un loģistika). Tā apsaimnieko arī ERP bibliotēku.

29. IT jomā 2020. gadu spēcīgi ietekmēja Covid-19 krīze. Sākot no pirmās lokdauna dienas,

DIWI nodrošināja tāldarbam nepieciešamo attālinātas piekļuves risinājumu visiem lietotājiem
(tostarp ārējiem līgumslēdzējiem). Kopš 2013. gada projekta “Portatīvo datoru visiem” visi
ERP darbinieki ir spējuši strādāt attālināti, izmantojot klēpjdatorus un OTP ierīces, ar kurām
pieslēgties. Pamatojoties uz jauno 2019. gada lēmumu par tāldarbu, neierobežotas
VPN licences tika papildus iegādātas un aktivizētas jau 2020. gada 11. martā. Līdz 16. martam,
kad tāldarbs ERP darbiniekiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem kļuva obligāts, visi lietotāji
bija pilnībā aprīkoti, tika modernizēta IT infrastruktūra un aktivizētas licences, lai atbalstītu
pieaugošo vienlaicīgo savienojumu skaitu.

30. SG2-DIWI arī ļoti ātri ieviesa aplikāciju Microsoft Teams, lai atvieglotu kopdarbu – un it

īpaši videokonferences – gan iekšēji, gan ar ārējām ieinteresētajām personām. Tika izstrādāti
jauni hibrīdsanāksmju risinājumi, it īpaši Palātas un Administratīvās komitejas sanāksmēm.
Šādām hibrīdsanāksmēm tika pielāgota konferenču telpa, bet citas telpas tika pielāgotas preses
konferencēm, tīmekļsemināriem, mācībām un citiem pasākumiem, tostarp mutiskajai
tulkošanai.

31. Papildus pandēmijai 2020. gadā tika konsolidētas darbības, kas saistītas ar digitālo revīziju:
a)

ECAlab publicēja savu darbības pārskatu;

b)

tika publicēts periodiskais biļetens “ECA Journal” par lielajiem datiem un digitālo revīziju
(“Big Data and digital audits”);

c)

tika panākts progress attiecībā uz izpildaģentūru revīzijas digitālo pārveidi;

d)

ECAlab palīdzēja veikt 12 revīzijas darbuzdevumus;

e)

sāka darboties jauna zināšanu apmaiņas un sadarbības platforma, kura zināma kā
“Tehnoloģijas un inovācijas revīzijai” (TINA) un kuras mērķis ir izveidot sadarbības tīklu
starp ERP un ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm.

32. SG2-DIWI arī sniedza ieguldījumu Digitālās koordinācijas komitejas darbībās un īpaši

“uznirstošo” (pop-up) grupu darbā un attīstības plāna sagatavošanā, kā prasīts. Jaunais
iekštīkls, kas sāka darboties janvārī, ir kļuvis par ERP vienoto portālu, kurā var piekļūt
digitālajiem pakalpojumiem un informācijai. Tas ir palīdzējis izveidot lietojumprogrammas
mobilajām ierīcēm un uzlabot piekļuvi informācijai ERP.
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33. BibliotECA-discovery – jaunā bibliotēkas pārvaldības sistēma, kas sāka darboties aprīlī, un

ERP maijā palaistā metodoloģijas un vadlīniju platforma AWARE ir galvenās jaunās sistēmas
zināšanu pārvaldības veicināšanai Eiropas Revīzijas palātā kopā ar 31 zināšanu koncentrēšanas
punktu, ko atbalsta Sharepoint sadarbības vietnes.

34. Īpaša uzmanība tika pievērsta kiberdrošībai (ieviesti rīki mūsu uzraudzības un profilakses

uzlabošanai) un darbības nepārtrauktībai. Attiecībā uz GSR par “galveno sistēmu pieejamību”
tika sasniegta 99,97 % vērtība. Šajā jomā tika izraudzīta jauna drošības uzraudzības un draudu
meklēšanas sistēma, kā arī programmatūra korporatīvu mobilo ierīču apdraudējumu
novēršanai. Notika vairāki izpratnes veicināšanas tīmekļsemināri, kuros tika risināti tādi
jautājumi kā IT drošība tāldarba laikā. ERP kiberdrošības rīki tika pilnveidoti, lai nodrošinātu
tajos konstatēto vājo vietu aizsardzību.

35. Attiecībā uz ēku infrastruktūru tika sākta K2 ēkas atjaunošana, pabeigta K3 garāžas ieeja
un savlaicīgi iegūta atkārtota EMAS sertifikācija. Par telpām atbildīgā komanda sagatavoja
operāciju “atpakaļ uz ēku”, un šīs operācijas panākumus apstiprināja 2020. gada oktobrī
iegūtais marķējums “no Covid-19 droša zona”.

36. Vēl viens izaicinājums bija līdz jūnija vidum organizēt iespēju atgriezties ERP telpās, kas

ietvēra jaunu riska analīzi, jaunas procedūras, jaunus pasākumus, kā arī digitālus risinājumus,
lai nodrošinātu ERP lēmumu pieņemšanas procesa nepārtrauktību: piekļuvi dokumentiem,
neformālas videosanāksmes un hibrīdsanāksmes, elektroniskās balsošanas risinājumu.

37. SG2-DIWI pārvalda 9,7 % no ERP budžeta. Apropriāciju izlietojums 2020. gadā bija šāds:
Budžeta pozīcijas
Informācijas tehnoloģija
Bibliotēka un arhīvi
Ēkas un telpas
KOPĀ

Gada apropriācijas
(EUR)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Maksājumi
(EUR)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

Izpilde %
(maksājumi par
apropriācijām)
55,10 %
73,39 %
48,83 %
54,11 %

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.

38. Attiecībā uz ēkām un iekārtām bija pārnesumi saistībā ar uzkopšanu un uzturēšanu

(782 975 EUR), ēku drošību un novērošanu (569 018 EUR) un enerģijas patēriņu (206 273 EUR).
Informācijas tehnoloģijas jomā uz 2021. gadu tika pārnesti 4 732 154 EUR, lai segtu plānotos
maksājumus par galvenajiem IT projektiem. Bibliotēkai tika pārnesti 156 994 EUR.
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V. Tulkošanas, valodu pakalpojumu un
publikāciju direkcija (SG3 – TLSPD)
39. Gadā, ko smagi skāra Covid-19 krīze, darbs turpinājās bez būtiskiem traucējumiem, un,

neraugoties uz īpašajiem pasākumiem, TLSPD sekmīgi tulkoja un publicēja visus gada laikā
prasītos produktus. Tā pabeidza 97,71 % tulkojumu līdz pieprasītajam termiņam, un tas ir
krietni virs 95 % snieguma rādītāja.

40. 2020. gadā TLSPD tulkoto un rediģēto lapu kopējais skaits bija 234 414 lapas salīdzinājumā
ar 223 468 lapām 2019. gadā, kas ir par 4,90 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iekšēji tulkoto
lapu skaits palielinājās par 8,90 %, kompensējot ārštata lapu skaita samazinājumu par 7,12 %.
Šķiet, ka tas galvenokārt ir saistīts ar lokdaunu un to, ka darbinieki izmantoja mazāk
atvaļinājuma dienu, kas ļāva veikt vairāk darba iekšēji. Kopējais saņemto tulkošanas
pieprasījumu veidlapu skaits bija 2862 (pieaugums no 2489 pieprasījumiem 2019. gadā).

41. Tulkotājiem joprojām ir svarīga loma revīzijas darbībās, galvenokārt valodu atbalsta veidā

revīzijas apmeklējumu laikā un sniedzot padziļinātu rediģēšanas un teksta izstrādes atbalstu
angļu valodā gandrīz visām ERP publikācijām. Angļu valodas pakalpojumu (ELS) komanda tagad
ir svarīgs dalībnieks visos ziņojuma sagatavošanas posmos, sākot no teksta izstrādes ieskatiem
gaidāmajā revīzijā līdz preses relīžu par galaprodukta publicēšanu rediģēšanai. Attiecībā uz
gada pārskatiem kāds ELS darbinieks sistemātiski apmeklē arī revīzijas konstatējumu
saskaņošanas procedūras sanāksmes par katru nodaļu, lai sniegtu lingvistisku ieguldījumu
teksta izstrādē.

42. SG3-TLSPD direkcija pārvalda mazāk nekā 1 % no ERP budžeta. Šo apropriāciju izlietojums
2020. gadā bija šāds:

Budžeta pozīcijas
Ārpakalpojumi un iestāžu
sadarbība
Mutiskie tulki
Publikācija
KOPĀ

Gada apropriācijas
(EUR)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Maksājumi
(EUR)

Izpilde %
(maksājumi par
apropriācijām)

414 026,77
20 924.00
88 423,32
523 374

63,02 %
9,02 %
32,63 %
45,12 %

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.

43. Pandēmija apturēja klātienes sanāksmes un līdz ar to mutisko tulku izmantošanu.

Publikāciju jomā neizlietoto budžetu pārvietoja neatliekamu vajadzību segšanai citās jomās,
piemēram, IT un Medicīnas dienestam.
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VI. Iepirkums Ģenerālsekretariātā
44. 2020. gadā ERP izmantoja sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma

11.1. punkta c) apakšpunktu, lai noslēgtu vienu līgumu, kura vērtība pārsniedz 60 000 EUR. Šis
līgums attiecās uz atlasītu individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādi par kopējo vērtību
123 090,20 EUR. Luksemburgas valdība ir noteikusi, ka maskas ir obligāti jāvalkā visās vietās,
kas ir atvērtas sabiedrībai, darbībām slēgtā telpā un sabiedriskajā transportā. ERP nolēma
steidzami iegādāties IAL, lai būtu labi aprīkota iespējamai ēku atkalatvēršanai (2020. gada
maija beigās / jūnija vidū) un novērstu Covid-19 izplatīšanos telpās.

45. ERP nosūtīja uzaicinājumu uz iepirkuma konkursu septiņiem uzņēmumiem. Atbildēja tikai

divi no uzaicinātajiem uzņēmumiem. Līgums 123 090 EUR vērtībā tika piešķirts uzņēmumam
Praxisdienst GmbH.

46. Gada saraksts ar līgumiem, tostarp tiem, kuru vērtība ir no 15 000 EUR līdz 60 000 EUR un

kuri noslēgti pēc sarunu procedūras, būs pieejams ERP tīmekļa vietnē, vēlākais, līdz 2021. gada
30. jūnijam.

47. Uz visām sarunu procedūrām attiecās stingras ERP iekšējās kontroles procedūras, kas
nodrošināja likumību, pareizību un pareizu finanšu pārvaldību.
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VII. Ģenerālsekretariāta iekšējās kontroles sistēmu
lietderība un efektivitāte
7.1

Ģenerālsekretariāta iekšējās kontroles sistēmas un galvenās
izmaiņas 2020. gadā

48. Ģenerālsekretariāts darbojas saskaņā ar tiesisko regulējumu, kurā ietilpst:
o

Finanšu regula;

o

Civildienesta noteikumi;

o

ERP iekšējās kontroles satvars;

o

ERP reglaments;

o

budžeta izpildes iekšējie noteikumi;

o

pastarpināti deleģētā kredītrīkotāja uzdevumu un pienākumu apraksts;

o

visi lēmumi par ERP cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu izmantošanu.

49. 2020. gadā ERP iekšējās kontroles satvars tika atjaunināts pēc Finanšu regulas

pārskatīšanas 2018. gadā un pēc tam, kad Tredveja komisijas Sponsoru organizāciju komiteja
nāca klajā ar jaunu iekšējās kontroles integrētā satvara versiju (“COSO pamatnostādnes”).
Pārskatītais satvars paredz pāreju no sistēmas, kuras pamatā ir standarti, uz sistēmu, kas
balstīta uz principiem un lielāku nozīmi piešķir profesionālam spriedumam. Iekšējās kontroles
satvars būtiski nemainīja Ģenerālsekretariāta iekšējās kontroles sistēmas, bet vairāk pievērsa
uzmanību iekšējās kontroles trūkumu pienācīgai novērtēšanai un paziņošanai gan finanšu, gan
nefinanšu procesos.

50. ERP iekšējās kontroles satvaru veido procedūras (attiecībā uz DIWI – pamatojoties uz

COBIT 5), pārvaldības uzraudzība, novēršanas un atklāšanas kontroles mehānismi un
automatizēti kontroles mehānismi, kas iestrādāti informācijas sistēmās un aptver visus
Ģenerālsekretariāta galvenos darbības procesus. Tas nodrošina likumību, pareizību un pareizu
finanšu pārvaldību un sekmē katras direkcijas darbības mērķu sasniegšanu. 2020. gadā vadības
organizatoriskā struktūra saglabājās stabila, un dažas veiktās izmaiņas tika savlaicīgi paziņotas.
Iekšējās kontroles sistēma 2020. gadā būtiski nemainījās.

51. Finanšu darbības procesus pārvalda ar SAP, kas ļauj pienācīgi nodalīt pienākumus starp

ierosināšanu, pārbaudi un apstiprināšanu, ko veic kredītrīkotājs. Sistēma aptver budžeta
pārvaldību, līdzekļu rezervēšanu, saistības, pirkuma pasūtījumus un līgumu un rēķinu kontroli
saskaņā ar Finanšu regulu un ERP iekšējiem noteikumiem un procedūrām. Tā arī nodrošina
automatizētus kontroles mehānismus, ar kuriem novērst kļūdas finanšu datu apstrādē. Turklāt
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darbinieki, kas ierosina procesus, un tie, kas veic pārbaudes, izmanto kontrolsarakstus, lai
novērtētu atbilstību Finanšu regulai attiecībā uz budžeta saistībām un maksājuma rīkojumiem.

52. SG1-DHR un SG2-DIWI izveidoja pārbaužu programmu, lai novērtētu atbilstību Finanšu

regulai un Palātas lēmumiem un uzraudzītu, kā tiek sasniegti katras direkcijas darbības mērķi.
SG3-TLSPD kontroles sistēma ir vērsta uz tulkošanas kvalitāti.

53. SG1-DHR 2020. gada kontroles programmā tika ņemtas vērā Covid-19 pandēmijas sekas,
un tā tika izveidota, pamatojoties uz 2020. gada riska analīzi, 2019. gada pārbaužu
konstatējumiem, diskusijām ar PMO un iekšējo un ārējo revidentu ieteikumiem. Ex post
kontroles programma galvenokārt ir vērsta uz finanšu riskiem, jo lielākā daļa ERP budžeta ir
SG1-DHR pārziņā. Ex post pārbaudes aptver:
1)

direktora pārvaldītajās budžeta pozīcijās veikto maksājumu likumību un pareizību;

2)

PMO apstrādātos komandējumus, pamatojoties uz ERP komandējumu rokasgrāmatu un
Palātas lēmumu par tās piemērošanu;

3)

biļetes, ko izsniegusi ceļojumu aģentūra un kas nav izmantotas;

4)

papildu kontrolpārbaudes par locekļu komandējumu un reprezentācijas izdevumiem, lai
konstatētu iespējamu divkāršu ēdināšanas atmaksu un izsekotu degvielas patēriņam
dienesta transportlīdzekļos;

5)

darbinieku personīgajās lietās iekļauto dokumentu precizitāti un pilnīgumu;

6)

darbinieku prombūtni un darba laiku;

7)

skaidras naudas līdzekļus sīkiem izdevumiem.

54. Tiek veiktas ex ante pārbaudes par locekļu komandējumu un reprezentācijas izdevumiem.
Programma aptver arī PMO veiktās ERP algu saraksta pārbaudes un tās darbinieku finansiālās
tiesības.

55. SG2-DIWI 2020. gada ex post kontroles plāna pamatā bija 2021. gada riska reģistra

pārskatīšanas rezultāti, 2019. gada procesa gatavības novērtējums un iekšējās revīzijas
ieteikumu pēcpārbaude. Tajā ņemtas vērā arī pārbaudes, ko ikgadējās IT pārskatīšanas ietvaros
veic ārējais revidents. Kontroles programmā bija četri punkti:
1)

ERP ēku fiziskas piekļuves pārvaldības sistēma;

2)

iekšējo zināšanu zuduma un zināšanu samazināšanās risks;
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3)

atbilstība 15 000 EUR maksimālajai summai attiecībā uz zemas vērtības pirkuma
līgumiem;

4)

pierādījums par piegādi pirkumiem, kas veikti kopš stājās spēkā lokdauns un sākās
tāldarbs.

56. SG3-TLSPD pārbaudes attiecas uz tulkošanas kvalitātes jautājumiem, un negatīva

novērtējuma gadījumā tiek piemērotas sankcijas. Finanšu ex post kontrole nebija plānota, jo
izdevumi šajā jomā ir vienkārši. Visi izdevumi balstās uz starpiestāžu iepirkuma līgumiem vai
tiek novirzīti starpiestāžu ārpakalpojumu instrumentiem.

7.2

Apskats par riska pārvaldību un Covid-19 ietekmi uz riska analīzi

57. Ģenerālsekretariāta ikgadējais iekšējās kontroles cikls ietver katra direkcijas veiktā riska

novērtējuma ikgadēju pārskatīšanu. Šīs pārskatīšanas rezultātā tiek sagatavoti rīcības plāni
riska pārvaldībai, kurus ņem vērā, izstrādājot un īstenojot gan ex ante, gan ex post pārbaudes.
Pārbaužu rezultātus savukārt iekļauj deleģētā kredītrīkotāja gada darbības pārskata gada
deklarācijā, kā arī nākamā gada riska novērtējumos. Iekšējās kontroles sistēmu izstrādē ir
pienācīgi ņemta vērā arī izmaksu lietderība.

58. 2020. gada novērtēšanas ciklā trijās Ģenerālsekretariāta direkcijās sākotnēji tika
konstatēti šādi transversāli riski:
a)

Brexit situācija, kas rada resursu ierobežojumus vai citu negatīvu ietekmi;

b)

neatbilstība Finanšu regulai;

c)

atkarība no ārpakalpojumiem, tostarp no Komisijas;

d)

personāla jautājumi: problēmas aplēst turpmākās darbā pieņemšanas vajadzības vai
piesaistīt un noturēt darbiniekus; tulkošanas vadītāji vairs nespēj veikt kvalitātes
nodrošināšanu;

e)

neatbilstība Datu aizsardzības regulai vai datu aizsardzības pārkāpumi;

f)

problēmas ar IT rīkiem;

g)

zināšanu pārvaldība: nespēja uzturēt vai attīstīt pietiekamas iekšējās zināšanas.

59. Šo 2019. gadā veikto analīzi 2020. gada martā aizēnoja Covid-19 pandēmija; SG1-DHR un
SG2-DIWI atjaunināja savus riska reģistrus. SG3-TLSPD nebija jāpārskata savs riska
novērtējums.
60. SG1-DHR, kas atbild par drošības un veselības aizsardzības pasākumiem, pievienoja jaunu
risku: darbinieku inficēšanās risks darbavietā. Šis risks tika novērtēts kā zems, ja tiks ievēroti
Luksemburgas valdības paziņotie ieteikumi pandēmijas kontrolei un nodrošināts piemērots
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aprīkojums (piemēram, maskas un roku dezinfekcijas līdzekļi). Citi riski DHR reģistrā
nemainījās, lai gan komandas padziļināti iesaistījās ar Covid-19 pandēmiju saistīto problēmu
risināšanā.

61. SG2-DIWI, kas atbild par lielapjoma IT un ēku projektiem, 2020. gada riska reģistrā iekļāva

izšķirošos riskus, atspoguļojot pašreizējās neskaidrības. Lai ņemtu vērā Covid-19, tika
atjaunināts vispārējs ekonomikas un politiskās situācijas nestabilitātes risks (saistībā ar Brexit),
kas iepriekš tika novērtēts kā izšķirošs. Tika pievienots jauns risks saistībā ar Covid19 pandēmijas ietekmi uz K2 projektu, ņemot vērā to, ka pašreizējie apstākļi apdraud
renovācijas darbu savlaicīgu pabeigšanu.

62. SG3-TLSPD nebija jāpārskata savs riska novērtējums. Tās riska reģistrā galvenā uzmanība ir
pievērsta kvalitātes jautājumiem vai rīkiem, kas saistīti ar tulkošanu vai publicēšanu.

7.3

Iekšējās kontroles sistēmu lietderības un efektivitātes pārskatīšana

63. 2021. gada janvārī visas direkcijas pārbaudīja savu ex ante un ex post pārbaužu rezultātus
un atjaunināja savus riska novērtējumus un rīcības plānus riska pārvaldībai. Ex post pārbaudēs
netika konstatētas būtiskas nepilnības iekšējās kontroles sistēmās. Direktori arī pārskatīja visu
vēl nepieņemto iekšējās revīzijas ieteikumu statusu, lai nodrošinātu, ka tie tiks īstenoti
noteiktajos termiņos. Deleģētais kredītrīkotājs pirms savas deklarācijas parakstīšanas saskaņā
ar Finanšu regulas 74. panta 9. punktu pārbaudīja visu direktoru apkopoto informāciju
ziņojumos par iekšējās kontroles mehānismiem.

64. DHR veiktajās ex ante pārbaudēs par locekļu komandējumiem tika konstatēts

komandējumu skaita samazinājums (par 76,5 % salīdzinājumā ar 2019. gadu). Tāda pati
tendence tika novērota arī attiecībā uz locekļu reprezentācijas izmaksām un šoferu
komandējumiem. Dienesta transportlīdzekļu degvielas tipa un degvielas patēriņa ex ante
pārbaudēs netika konstatētas nekādas problēmas.

65. DHR veiktajās ex post pārbaudēs SAP 120 maksājumu izlasē, kas pēc nejaušības principa
bija atlasīta no 1270 maksājumiem, atklājās 12 kļūdas. Attiecībā uz trim maksājumiem nebija
ievērots noteikums “juridiskās saistības neuzņemas pirms finanšu saistībām”. Pārējās kļūdas
bija saistītas ar novēlotiem maksājumiem galvenokārt piegādātājiem. Komandas pārzina
iepirkuma un maksājumu apstrādes procedūras, un tāldarba konteksts neietekmēja darbības
procesu pārvaldību. Maksājumi tiek veikti likumīgi un precīzi, un tiem ir pievienoti attiecīgie
dokumenti. SAP sistēma un tās automātiskie kontroles mehānismi, kā arī administratīvo
asistentu zināšanas par šo rīku kopš 2008. gada palīdzēja pandēmijas laikā saglabāt ierasto
darbības procesu darbību.

66. Kopumā PMO veikto ex post pārbaužu konstatējumi bija pozitīvi. Finanšu tiesību ex ante
pārbaudes neatklāja nekādas īpašas problēmas. Līdzīgi pabalsti, kas izmaksāti no citiem
avotiem, parasti bija pareizi atskaitīti no ģimenes pabalstiem. Pārbaudot 232 skolas
deklarācijas, algas tika atgūtas tikai trīs lietās. Visas atšķirības algu dispersijas analīzē tika
izskaidrotas un pamatotas par iepriekšējiem 12 mēnešiem.
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67. DHR pārbaudēs arī netika konstatētas būtiskas problēmas saistībā ar PMO veikto

komandējumu apstrādi. Lielākā daļa konstatēto kļūdu attiecās uz dienas naudas aprēķināšanu
un ceļa izdevumu atlīdzināšanu par komandējumiem ar privātiem pasākumiem. Tāpat kā katru
gadu, konstatējumi par komandējumu pārbaudēm tiks paziņoti darbiniekiem, un šoreiz tiem tiks
pievienotas pamatnostādnes par apliecinošajiem dokumentiem, kas jāpievieno MIPS.

68. Mūsu veiktā komandējumu rīkojumu un izmaksu deklarāciju apstiprināšanas analīze

liecina, ka pastarpināti deleģētie kredītrīkotāji pareizi ievēroja Palātas lēmumus. Turklāt tikai 20
komandējumi tika apstiprināti jau pēc locekļa vai darbinieka aizbraukšanas: tie ir iekļauti ERP
izņēmumu reģistra punktā “Juridiskās saistības neuzņemas pirms finanšu saistībām”.

69. Darbinieku lietu pārvaldību ietekmēja lokdauns un turpmākie vispārējie tāldarba apstākļi.

PMO 2021. gada janvārī nosūtīja no darbiniekiem saņemtos ERP personīgos dokumentus, lai tos
pievienotu viņu personīgajām lietām. No tā brīža ir ieviesta jauna procedūra.

70. SG2-DIWI veiktajās ex ante pārbaudēs par finanšu darījumiem SAP atklājās mazāk kļūdu

nekā pagājušajā gadā. No 2058 SAP darījumiem, tostarp pirkuma pasūtījumiem, maksājumu
pieprasījumiem un rēķiniem, tikai 35 tika atsūtīti atpakaļ labošanai. Galvenie iemesli bija
dokumentācijas jautājumi, informācijas trūkums pirkuma pasūtījumā vai kļūdas rēķinu kontrolē.

71. Tika pārskatīti ļoti zemas vērtības līgumi, lai pārbaudītu atbilstību Finanšu regulai (I

pielikuma 14.4. punkts). Ex post pārbaudēs netika atklātas būtiskas nepilnības vai trūkumi ļoti
zemas vērtības iepirkumā un tika konstatēts, ka ir ievērota 15 000 EUR robežvērtība.

72. SG2-DIWI veiktās ex post pārbaudes it īpaši parādīja, ka Zeus sistēma, kas nodrošina fizisku
piekļuvi ERP ēkām, ir pakļauta izšķirošam riskam un ir jāaizstāj. Viena komponenta atteice var
izraisīt sistēmas daļas izslēgšanos bez iespējām to salabot.

73. Direkcija pārskatīja zināšanu nodošanu un apzināja veidus, kā šo procesu uzlabot. Viens no
galvenajiem aspektiem ir vadītāja iesaiste nodošanas organizēšanā un sasniegšanas
pārraudzībā.

74. SG3-TLSPD veiktās tulkošanas kvalitātes ex post pārbaudes neatklāja nopietnas problēmas,
kuru dēļ būtu jāveic būtiski ietekmes mazināšanas pasākumi.

7.4

Secinājums par Ģenerālsekretariāta iekšējās kontroles sistēmām

75. Ex ante un ex post pārbaudes par 2020. gadu liecina, ka Ģenerālsekretariāta iekšējās

kontroles sistēma darbojas efektīvi un pienācīgi un ka finanšu un nefinanšu riski tā direkcijās
tiek kontrolēti. Pārbaudēs galvenokārt tika konstatētas dažas nebūtiskas kļūdas, kā arī
nepieciešamība pārskatīt dažas procedūras vai aizstāt IT rīkus. Iekšējās revīzijas dienests (IRD)
uzskata, ka Ģenerālsekretariāta veikto pārbaužu izmaksu lietderība ir apmierinoša, un kopumā
šim uzdevumam ir atvēlēti 14,7 pilnslodzes ekvivalenti (tostarp 0,2 pilnslodzes ekvivalenti
Atalgojuma un individuālo tiesību birojā). Pārbaude arī demonstrē to, ka pārvaldības sistēma,
kas balstās uz integrētu programmatūru un ietver ievērojamu automātisku kontroļu līmeni, ir
stabila.
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76. IRD iekšējās kontroles ziņojuma vispārējais secinājums ir pozitīvs: lielākajā daļā augsta

riska jomu Ģenerālsekretariātā ir ieviesti uzticami kontroles mehānismi, un ex ante un ex post
pārbaudēs ir saglabāts pienākumu sadalījums starp dažādiem darbiniekiem. Būtiskas nepilnības
nav novērotas.
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VIII. Turpmākie pasākumi pēc 2018. gada budžeta
izpildes apstiprināšanas lēmuma
77. 2020. gada 13. maijā Eiropas Parlaments paziņoja, ka budžeta izpilde attiecībā uz

2018. finanšu gadu ir apstiprināta 1. Turpmāk aprakstīti pasākumi, kas veikti, lai ņemtu vērā
budžeta izpildes apstiprināšanas lēmumā formulētos apsvērumus.

Administratīvo izdevumu revīzija (budžeta izpildes apstiprināšanas
lēmuma 5. un 15. punkts)
78. 5. punkts. Administratīvo izdevumu kļūdu īpatsvars vairākus gadus ir bijis zem būtiskuma
sliekšņa, un revīzijas risks šajā jomā tiek uzskatīts par zemu. Pamatojoties uz vispārēju riska
novērtējumu, mēs iedalām savus revīzijas resursus tām jomām, kurās ir lielāka kļūdu
iespējamība mūsu ticamības deklarācijas sagatavošanas darbā.

79. Tomēr savā revīzijas darbā, kas saistīts ar ticamības deklarāciju par administratīvajiem

izdevumiem, jau vairākus gadus esam pārbaudījuši ne tikai darījumu reprezentatīvu izlasi,
iekšējās kontroles sistēmas, gada darbības pārskatus un citus pārvaldības pasākumus. Lai gan
šis darbs jau aptver plašu tematu loku, 2018. gada ticamības deklarācijas kontekstā mēs
analizējām arī publiskā iepirkuma procedūras būvdarbiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar
cilvēku un telpu drošību. Attiecībā uz 2019. gadu mūsu papildu tēma bija līgumdarbinieku
skaita palielināšana un saistītie maksājumi no 2012. līdz 2018. gadam visās iestādēs un
struktūrās. Vēl viens aspekts, ko iekšējās kontroles sistēmu jomā pārbaudījām attiecībā uz
2019. gadu, bija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas un
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pārraudzības un kontroles sistēmas. Tā bija pirmā
pārbaude ciklā, kas aptvers visas iestādes un struktūras.

80. Mēs uzskatām, ka, ņemot vērā iepriekš minētā darba dažādās sastāvdaļas, ERP dažu gadu

ciklā pārbaudīs administratīvo izdevumu nepilnības katrā iestādē. Šī pieeja ir pilnībā saderīga ar
administratīvo izdevumu revīzijas jomas riska profilu.

81. 15. punkts. Pārbaudīto darījumu skaits DFS kategorijai ir reprezentatīvs un atspoguļo risku

šajā jomā. Lai ievērojami palielinātu darījumu skaitu šajā jomā, būtu vajadzīgi papildu resursi,
kas varētu nebūt samērīgi ar risku. Tomēr papildus atbildei uz 5. punktu mēs vēlamies norādīt,
ka 2020. gada ticamības deklarācijas vajadzībām esam palielinājuši DFS 5. izdevumu kategorijas
izlasi līdz 48 darījumiem.

82. Būtu arī jāatgādina, ka lietderības un atbilstības revīzijās mēs regulāri pārbaudām īpašus

jautājumus šajā jomā. Piemēram, mēs esam pārbaudījuši ēku pārvaldību (Īpašais ziņojums
Nr. 34/2018), Civildienesta noteikumu 2014. gada pārskatīšanas īstenošanu (Īpašais ziņojums
Nr. 15/2019) un EPSO atklātos konkursus un atlases procedūras (Īpašais ziņojums Nr. 23/2020).

1

Eiropas Parlamenta Lēmums 2019/2059 (DEC).
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83. Attiecībā uz neatkarīga gada ziņojuma iesniegšanu par ES iestādēm (kā tas ir attiecībā uz
ES aģentūrām) mēs vēlētos norādīt, ka Līgumā ir noteikts, ka ERP ir jāiesniedz ticamības
deklarācija, kas attiecas uz iestādēm un struktūrām, savukārt lielākās daļas aģentūru izveides
regulā ir paredzēts, ka ERP sniedz atsevišķu revīzijas atzinumu.

ERP budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laika grafiks (lēmuma
par budžeta izpildes apstiprināšanu 7. punkts)
84. ERP ir apņēmusies ievērot likumdevēja noteiktos budžeta izpildes apstiprināšanas

termiņus. Mēs cenšamies savus gada pārskatus iesniegt vēl agrāk, ja iespējams, neapdraudot
mūsu revīzijas darba kvalitāti.

Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) izdevumi (lēmuma par
budžeta izpildes apstiprināšanu 8. punkts)
85. Par PMO pakalpojumiem samaksātā summa 2017. gadā bija 216 732 EUR, 2018. gadā –

268 610 EUR un 2019. gadā – 293 238 EUR. Tāpat kā 2017. un 2018. gadā pakalpojumi ietvēra
pensijas, piešķīrumus, finansiālās tiesības, algu sarakstu un ERP locekļu un darbinieku
komandējumus. Izmaksu pieaugumam 2018. gadā ir divi iemesli: i) 2017. gada 1. martā mēs
uzticējām PMO komandējumu pārvaldību un ii) 2018. gadā komandējumu skaits palielinājās.
Nelielais PMO pakalpojumu izmaksu pieaugums 2019. gadā ir skaidrojams ar pakalpojuma
cenas pieaugumu (2 %) un nelielu aktivitātes pieaugumu (PMO apstrādāja vairāk lietu). Skaitļi,
kas minēti lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu 8. punktā, atspoguļo budžeta summu.
2021. gada sākumā 1655. budžeta pozīcija tika pārvietota uz Komisiju, lai tā varētu tieši rīkoties
kā budžeta lēmējiestāde. ERP vairs nemaksā PMO rēķinus.

23
Dienesta transportlīdzekļu izmantošana (lēmuma par budžeta izpildes
apstiprināšanu 10. punkts)
86. Kopš jauno noteikumu stāšanās spēkā esam novērojuši ievērojamus izmaksu

ietaupījumus, kas saistīti ar dienesta transportlīdzekļu izmantošanu. Par to liecina mazākas
papildu atlīdzināšanas izmaksas, kas saistīts ar transportlīdzekļa izmantošanu citiem mērķiem,
nevis pienākumu izpildei.

2. attēls. Svārstības maksu atlīdzināšanā par dienesta
transportlīdzekļiem (no 2016. līdz 2020. gadam)
= iepriekšējā gada vērtība

12 210 EUR

3539 EUR

-71 %

2809 EUR

-21 %

833 EUR

-70 %

96 EUR

-88 %

Avots: SG1-DHR.

87. Ievērojami ietaupījumi ir gūti arī degvielas patēriņā. Tomēr, ņemot vērā stāvokli veselības

jomā un ceļošanas ierobežojumus, 2020. gads bija izņēmums.

3. attēls. Izdevumi saistībā ar degvielas kartēm
(no 2013. līdz 2020. gadam)

Avots: SG1-DHR.
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88. Attiecībā uz dienesta transportlīdzekļu izmantošanu privātām vajadzībām 2020. gadā
izmaiņu nebija.

Galvenie snieguma rādītāji (lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu
11. punkts)
89. ERP 2021. gada janvārī pieņēma jaunu stratēģiju laikposmam no 2021.–2025. gadam.

Pašlaik mēs apsveram nepieciešamību pārskatīt savus snieguma rādītājus un/vai vēl vairāk
saskaņot tos ar mūsu stratēģiskajiem mērķiem. Šajā sakarā mēs arī meklēsim labāko veidu, kas
ļaus izmērīt, kādu pievienoto vērtību mūsu darbs dod mūsu institucionālajām ieinteresētajām
personām, t. i., Eiropas Parlamentam, Padomei un valstu parlamentiem.

90. 2018.–2020. gada periodā ar aptauju starpniecību mēs apkopojām ieinteresēto personu

viedokļus par mūsu ziņojumu ietekmi un noderību. Mēs nosūtījām šīs aptaujas visiem mūsu
ziņojumu adresātiem, piemēram, EP deputātiem un Eiropas Parlamenta komiteju
sekretariātiem. Rezultāti tika publicēti mūsu darbības pārskatos. Attiecībā uz 2020. gadu 75 %
respondentu norādīja, ka ERP ietekme bijusi ļoti augsta vai augsta (2019. gadā – 81 %;
2018. gadā – 78 %). Turklāt 84 % respondentu uzskatīja, ka ERP darbs ir ļoti noderīgs vai
noderīgs (2019. gadā – 88 %; 2018. gadā – 87 %).

ERP locekļu klātbūtne sanāksmēs (budžeta izpildes apstiprināšanas
lēmuma 17. un 18. punkts)
91. 17. punkts. Mēs regulāri reģistrējam, kā locekļi apmeklē Palātas, Administratīvās

komitejas un apakšpalātu sanāksmes. Informācija par to pirmo reizi ir iekļauta mūsu
2020. gada darbības pārskatā. Turpmākajos gados mēs turpināsim ziņot statistiku par locekļu
klātbūtni sanāksmēs.

92. 18. punkts. ERP locekļiem, tāpat kā tiem, kas ieņem citus līdzvērtīgus amatus citās

ES iestādēs, nav tiesību uz ikgadējo atvaļinājumu. ERP savos iekšējos noteikumos ir noteikusi
procedūru, saskaņā ar kuru loceklim, kas vada Palātas, apakšpalātas vai komitejas sanāksmi, ir
jāreģistrē locekļu klātbūtne un prombūtne. Locekļu prombūtni var attaisnot, pamatojoties uz
pienācīgi pamatotu rakstisku pieprasījumu īpašu iemeslu dēļ: slimība, smagi ģimenes apstākļi,
nepārvarama vara vai komandējums. Palātas Sekretariāts uztur reģistru ar šo informāciju un
visiem apliecinošajiem dokumentiem.

ERP ētikas satvars (budžeta izpildes apstiprināšanas lēmuma 28., 30. un
31. punkts)
93. 28. punkts. 2020. gada decembrī mēs atjauninājām ERP locekļu ētikas satvaru, lai ņemtu

vērā ieteikumus, kas sniegti Polijas un Horvātijas augstāko revīzijas iestāžu 2019. gadā veiktajā
salīdzinošajā izvērtēšanā par ētiku, kā arī Eiropas Parlamenta ieteikumus. Tagad ERP locekļiem
ir jāiesniedz interešu deklarācija, kas būtu jāatjaunina katru gadu. Šīs deklarācijas izskata
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ERP priekšsēdētājs ar Juridiskā dienesta palīdzību, vajadzības gadījumā iesaistot Ētikas
komiteju.

94. 30. punkts. 2021. gadā ERP atjauninās ētikas satvaru attiecībā uz visiem darbiniekiem.
Pārskatīšanā tiks iekļauta arī informācija un saziņa saistībā ar ētiku.

95. 31. punkts. Salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā iekļautie ieteikumi jau ir ņemti vērā

2020. gada decembrī pieņemtajā locekļu ētikas satvara atjauninājumā. ERP pašlaik strādā pie
tā, lai atjauninātu arī personāla ētikas satvaru, pamatojoties uz ziņojumā sniegtajiem
ieteikumiem. Mēs atbilstoši informēsim Eiropas Parlamentu par rezultātiem.

Darba slodzes sadalījums (lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu
34. punkts)
96. Eiropas Revīzijas palātā vadītāji atbild par darba slodzes sadalījumu. Viņi saņem

norādījumus par šo darbību oficiālā dokumentā “Vienlīdzīgu iespēju veicināšanas
rokasgrāmata”. Rokasgrāmatā ir sadaļa, kas veltīta uz rezultātiem orientētas darba vides
radīšanai, un vēl viena sadaļa par taisnīgu attieksmi. Tā mudina vadītājus iepazīties ar sava
personāla darba modeļiem un attiecīgi pielāgot darba sadalījumu. Vadītāji tiek arī mudināti lūgt
ārēju atbalstu, ja komandas loceklis kļūst nepieejams vai maina darba modeli (piemēram, sāk
strādāt nepilnu slodzi). 2019. gadā ar profesionālām mācībām tika sāktas obligātas mācības
vadītājiem atbilstoši rokasgrāmatai. Mācības turpinājās 2020. gadā.

97. 2018. un 2019. gadā ERP vadītāji apmeklēja obligātās mācības par tāldarbinieku vadību.
Mācību saturs ietvēra līdzsvarotu un taisnīgu darba slodzes sadalījumu.

98. Ja darbinieki jūtas pārslogoti, viņi var sazināties ar Personāla komiteju, Apvienoto

komiteju vienlīdzīgu iespēju jautājumos, Medicīnas dienestu, cilvēkresursu komandu, par
daudzveidību un iekļaušanu atbildīgo darbinieku vai ERP darba psihologiem.

Dzimumu līdzsvars (budžeta izpildes apstiprināšanas lēmuma 40. un
41. punkts)
99. 40. punkts. 2019. gada 31. decembrī 51 % ERP darbinieku bija sievietes (kopš 2018. gada
nav izmaiņu). 44,2 % mūsu revidentu un administratoru bija sievietes (salīdzinājumā ar 45 %
2018. gadā), kā rezultātā sieviešu un vīriešu īpatsvars bija gandrīz vienāds. Turpmāk dotajās
tabulās ir sniegts kopsavilkums par ERP pēdējos gados notikušo dzimumu līdzsvara attīstību
vadības līmenī.
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4. attēls. Dzimumu līdzsvars vadības līmenī (no 2010. līdz 2020. gadam)
Sievietes
Vīrieši
30 %

28 %

30 %

30 %

31 %

30 %

36 % 36,8 % 37,5 % 33,3 % 33,3 %

70 %

72 %

70 %

70 %

69 %

70 %

64 % 63,2 % 62,5 % 66,7 % 66,7 %

Avots: SG1-DHR.

5. attēls. Dzimumu līdzsvars vadības līmenī 2020. gada 31. decembrī
Sadalījums pēc vadītāja veida
Sievietes
Vīrieši
Direktori

Atbildīgie vadītāji

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Revīzija

Administrācija

Revīzija

Administrācija

Avots: SG1-DHR.

100. 41. punkts. Pašlaik no 27 ERP locekļiem astoņas ir sievietes (salīdzinot ar četrām
2016. gadā).
Profesionālās mācības un sadarbība ar universitātēm (lēmuma par
budžeta izpildes apstiprināšanu 43. punkts)
101. 2020. gadā mēs turpinājām sadarbību ar Lotringas Universitāti Nansī un Mecā (Francija),

Eiropas Universitātes institūtu Florencē (Itālijā) un citām vadošajām universitātēm. Pašlaik mēs
pētām iespēju izveidot turpmākas partnerības Vācijā un Nīderlandē.

27
K1 ēka (lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu 44. punkts)
102. 2018. gadā sadarbībā ar Luksemburgas iestādēm mēs veicām provizorisku izpēti par
K1 ēku. ERP izskatīja dažādās iespējas, kas tika iesniegtas 2019. gada jūnijā, un 2021. gada
pirmajā ceturksnī nolēma sākt priekšizpēti. Tās rezultātiem vajadzētu būt pieejamiem līdz
2021. gada beigām. Mēs informēsim Parlamenta Budžeta kontroles komiteju par jebkādiem
risinājumiem, kopā ar budžeta tāmi.
103. 2019. gada augustā divi stikla elementi izkrita no K1 ēkas fasādes. Pēc šā negadījuma
tika izbūvēts drošības perimetrs ap ēku. Mēs sākām izpēti, lai novērtētu fasādes stāvokli un
noteiktu veicamos pasākumus. Ņemot vērā izpētes rezultātus, ERP 2021. gadā veiks preventīvu
darbu, kura budžets būs aptuveni 250 000 EUR.
Atklātā pirmkoda programmatūra (lēmuma par budžeta izpildes
apstiprināšanu 47. punkts)
104. ERP IT sistēmas balstās uz stabiliem arhitektūras principiem, kuros ņemta vērā izmaksu

un ieguvumu pieeja saskaņā ar pašlaik izmantotajām tehnoloģijām, kas iepirktas starpiestāžu
līmenī. Pamatojoties uz šiem kritērijiem, kā sava portfeļa galvenās sastāvdaļas mēs esam
nolēmuši ieviest dažas brīvā un atklātā pirmkoda programmatūras. Attiecībā uz ERP kā brīvā un
atklātā pirmkoda programmatūras nodrošinātāju mēs vēlētos uzsvērt, ka mūsu
programmatūras izstrādes darbība ir ļoti ierobežota, jo mēs piemērojam principu
“atkalizmantot pirms pirkšanas, iepirkt pirms izstrādes”.

Sadarbība ar citām ES iestādēm un struktūrām (lēmuma par budžeta
izpildes apstiprināšanu 48. punkts)
105. ERP piedalās dažādās pastāvīgās un ad hoc komitejās un darba grupās, kurās ES iestādes
sadarbojas, apmainās ar informāciju un paraugpraksi un, ja iespējams, izstrādā kopīgus
risinājumus. Mēs plānojam izmantot visas iespējas sadarbībai ar citām ES iestādēm un
struktūrām.
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IX. Pilnvarotā kredītrīkotāja deklarācija
Es, apakšā parakstījies Eiropas Savienības Revīzijas palātas ģenerālsekretārs, kā pilnvarotais
kredītrīkotājs
o

paziņoju, ka šajā ziņojumā iekļautā informācija ir patiesa un precīza, un

o

apliecinu, ka man ir pamatota pārliecība par to, ka
—

šajā ziņojumā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem
paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem,

—

ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pārskatiem
pakārtoto darījumu likumību un pareizību un nodrošina pienācīgu rīcību gadījumā,
kad ir izteikta apsūdzība krāpšanā vai kad ir aizdomas par krāpšanu, un

—

kontroles mehānismu izmaksas un ieguvumi ir samērīgi.

Šī pārliecība balstās uz manu spriedumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz
pastarpināti pilnvaroto kredītrīkotāju ziņojumiem un deklarācijām, uz iekšējā revidenta
ziņojumiem un uz ārējā revidenta ziņojumiem par iepriekšējiem finanšu gadiem.
Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt iestādes
interesēm.
Luksemburgā, 2021. gada 19. februārī

Zacharias Kolias
Ģenerālsekretārs
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Pielikums. Ziņojums par budžeta un finanšu
pārvaldību 2020. gadā.
Lai piekļūtu dokumentam, lūdzu, izmantojiet šo saiti.
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