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Pielikumi
I pielikums. Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību
2021. gadā.

4

Ievads
01 Savienības vispārējam budžetam piemērojamos finanšu noteikumos (“Finanšu

regula”) paredzēts, ka Eiropas Revīzijas palātas (ERP) pilnvarotajam kredītrīkotājam,
t. i., ģenerālsekretāram, gada darbības pārskatā ir jāziņo ERP un budžeta
lēmējinstitūcijām par pienākumu izpildi.

02 Šajā ziņojumā ir ietverta finanšu un vadības informācija, iekšējās kontroles

sistēmu efektivitātes un lietderības analīze un ģenerālsekretāra ikgadējā ticamības
deklarācija par viņa atbildībā esošo finanšu darījumu likumību un pareizību un pareizu
finanšu pārvaldību. Tas papildina ERP gada darbības pārskatu, kurā arī ir pārskats par
iestādes pamatdarbībām un galvenajiem mērķiem, ko tā sasniegusi, ņemot vērā
attiecīgajā gadā izmantotos resursus.

03 Nākamajās iedaļās ir izklāstītas Ģenerālsekretariāta darbības un svarīgākie

2021. gada notikumi, kā arī galvenie sasniegtie rezultāti un dažādās pārvaldības jomās
veiktie pasākumi, tostarp ģenerālsekretāra rīcībā nodoto pieejamo budžeta līdzekļu un
cilvēkresursu izmantošana. Iekšējās kontroles sistēmu rezultāti un turpmākie pasākumi
saistībā ar apsvērumiem, ko budžeta izpildes apstiprinātājiestādes sniegušas ERP, ir
izklāstīti atsevišķās iedaļās. Pēdējā iedaļā ir ticamības deklarācija, ko sniedz pilnvarotais
kredītrīkotājs, t. i., ģenerālsekretārs. Pielikumā ir konkrēta informācija par budžeta un
finanšu pārvaldību, kas prasīta Finanšu regulā.
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Ģenerālsekretariāts
04 Ģenerālsekretariāta uzdevums ir nodrošināt 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, lingvistisko atbalstu un publikāciju pakalpojumiem, apmācību, digitālo
darba vidi, drošību un drošumu, kā arī par darbības nepārtrauktību (telpas, Medicīnas
dienests u. c.). Ģenerālsekretārs arī pārrauga Revīzijas palātas Sekretariātu, kas
nodrošina Palātas sanāksmju raitu sagatavošanu un turpmākos pasākumus.

05 Ģenerālsekretariāta pienākumu izpildi nodrošina trīs direkcijas un divi
departamenti:
o

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

o

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

o

Lingvistisko un redakcionālo pakalpojumu direkcija (SG3-LED) Eiropas Revīzijas
palātā nodrošina tulkošanas, lingvistiskā atbalsta un publikāciju pakalpojumus;

o

datu aizsardzības speciālists (DPO) uzrauga atbilstību ES datu aizsardzības
noteikumiem un veicina persondatu aizsardzības kultūru;

o

informācijas drošības speciālists (ISO) atbild par drošības pārvaldību un drošības
plānošanu, informācijas drošības politikas izstrādi un īstenošanu, informācijas
risku mazināšanu un informācijas drošības revīziju veikšanu.

06 Ģenerālsekretariātā 2021. gada decembra beigās dažādās direkcijās un

departamentos bija 338 darbinieki (sk. 1. attēlu). Turklāt SG2-DIWI nodarbināja
ievērojamu skaitu ārpakalpojumu sniedzēju, kas strādāja ar ERP IT projektiem
(82 ārštata darbiniekus [tie visi nav pilna laika darbinieki]), un SG1-DHR nodarbināja vēl
septiņus darbiniekus Medicīnas dienestā.
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1. attēls. Darbinieku sadalījums Ģenerālsekretariātā
Ierēdņi Pagaidu darbinieki Līgumdarbinieki
ĢS

3

Sekretariāts

4

2

5
2

6
113

44

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Kopējais darbinieku
skaits katrā dienestā

DPO

2

2

ISO

1

1

230

37

Kopējais darbinieku
skaits:
338

71

Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

07 Ģenerālsekretariāts pārvalda gandrīz visu ERP budžetu, t. i., 152 796 727 EUR, kas
atbilst 99,4 % ERP budžeta. 2021. gada budžeta izpildes rādītāji bija apmierinoši: bija
uzņemtas saistības 96,8 % apmērā no galīgajām apropriācijām un veikti maksājumi
140 151 259 EUR apmērā (t. i., 94,5 % no saistībām); sk. 1. tabulu. Pārējās budžeta
pozīcijas attiecas uz saziņas un juridiskajām izmaksām, kā arī komandējumu izmaksām,
ko Ģenerālsekretariāts nepārvalda tieši. Datu aizsardzības un informācijas drošības
speciālisti izdevumus nepārvalda.

1. tabula. Ģenerālsekretariāta pārvaldītais budžets (EUR)
Direkcija
Cilvēkresursi, finanses un vispārējās
lietas
Informācija, darba apstākļi un
inovācija
Lingvistiskā un redakcionālā direkcija
Kopā

Apropriācijas

Saistības

Maksājumi

137 234 227

132 467 760

131 848 552

14 751 000

14 747 585

7 579 044

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

% no ERP budžeta
Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.
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Gada svarīgākie notikumi
08 Šajā gadā Ģenerālsekretariāta galvenā prioritāte bija mazināt Covid-

19 pandēmijas ietekmi uz darbinieku veselību un drošību, vienlaikus saglabājot
darbības nepārtrauktību un lēmumu pieņemšanas procesu. Ģenerālsekretariāts
izvērtēja pandēmijas ietekmi uz personāla sniegumu, darba un privātās dzīves
līdzsvaru, administratīvajiem pakalpojumiem un revīzijas procedūrām. Analīze parādīja,
ka darbinieki izmantoja jaunos digitālos rīkus un tāldarbam piemītošo elastību, lai
sasniegtu tādus pašus rezultātus un tādu pašu kvalitāti kā pirms pandēmijas.

09 Ņemot vērā gūto pieredzi, ERP atbilstīgi Luksemburgas iestāžu pieņemtajiem

lēmumiem pakāpeniski samazināja ierobežojumus. Viens no uzdevumiem bija no jauna
atvērt ERP telpas, lai darbinieki varētu atgriezties darbā apstākļos, kas atbilst situācijai
sabiedrības veselības jomā. 2021. gada novembrī tika pieņemti jauni darba noteikumi
2022. gadam, kuri paredzēja darbu birojā apvienot ar tāldarbu. Šo hibrīdnoteikumu
mērķis ir nodrošināt elastīgāku pieeju darba laikam, ļaujot darbiniekiem līdzsvarot
darba un privātās dzīves vajadzības, vienlaikus ņemot vērā dienesta vajadzības un
pozitīvi veicinot dzimumu līdzsvaru un organizatorisko efektivitāti. Lēmums oficiāli
stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, bet, reaģējot uz Covid-19 situāciju, joprojām tiek
piemēroti īpaši tāldarba pasākumi.

10 Turklāt 2021. gads bija pirmais gads, kad tika īstenota ERP 2021.–2025. gada

stratēģija, ko pieņēma 2021. gada janvārī. Direkcijas ātri un elastīgi reaģēja, lai īstenotu
tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai palīdzētu sasniegt
ERP stratēģiskos mērķus, no kuriem galvenais ir nodrošināt pievienoto vērtību un
uzlabot visu darbinieku zināšanas un kompetenci. ERP stratēģiju papildināja 2021.–
2025. gada stratēģiskās attīstības plāns cilvēkiem, darbavietām un pakalpojumiem, kā
arī ERP daudzveidības un iekļaušanas politika un attiecīgais 2021.–2025. gada rīcības
plāns.

11 Pēc 2020. gada pandēmija joprojām ietekmēja budžeta izpildi, un tas nozīmē, ka

nepilnīgi tika izmantotas sākotnējās apropriācijas dažās budžeta pozīcijās, jo īpaši tādās
pozīcijās kā komandējumi, publikācijas, Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču
dienests, sanāksmes, kā arī reprezentācijas izdevumi. Tomēr saistību un maksājumu
izpildes līmenis bija nedaudz augstāks nekā 2020. gadā. Budžeta lēmējinstitūcijas
atļāva pārvietot neizmantotās apropriācijas, lai reaģētu uz jaunām vajadzībām, kas bija
ieguldījumi IT aprīkojumā un pakalpojumos, jauna drošības piekļuves sistēma un durvju
uzraudzības uzlabošana, kā arī telpu atjaunošana, izmantojot dažādus ieguldījumus, un
jo īpaši izmēģinājuma projekta “ERP darbavietas pārveidošana” īstenošanas sākums.

8

Ģenerālsekretariāta galvenās darbības
un rezultāti
12 Ģenerālsekretariāts atbalsta ERP 2021.–2025. gada stratēģijas īstenošanu,

īstenojot stratēģiskās attīstības plānus un prioritātes dažādās atbildības jomās: IT,
cilvēkresursi, mācīšanās un pilnveide, lingvistiskie un redakcionālie pakalpojumi un
telpu pārvaldība. Šajos plānos ņem vērā to, ka politika, darba kārtība, darbavieta un
pakalpojumi ir jāpielāgo jaunajai realitātei pēc Covid-19. Galvenās prioritātes ir šādas:

1)

pieņemt darbā, pilnveidot un paturēt augsti kvalificētus, zinošus un prasmīgus
darbiniekus, kā arī saglabāt viņu iesaistīšanos un motivāciju visā karjeras laikā;

2)

veicināt darbinieku labklājību, radot drošu un pievilcīgu darba vidi, sniedzot
atbalstu darbiniekiem, nodrošinot elastīgu darba kārtību un atvieglojot pāreju no
fiziskas darba vietas uz virtuālu darba vietu;

3)

veicināt digitālo pārveidi, pielāgojoties jaunajai hibrīdrealitātei un izmantojot
jaunas tehnoloģijas, lai modernizētu gan organizācijas revīzijas darbības, gan ar
revīziju nesaistītās darbības, vienkāršotu procedūras un palielinātu ražīgumu;

4)

nodrošināt budžeta līdzekļu pārvaldību saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un
efektivitātes principiem;

5)

nodrošināt ātrus un kvalitatīvus lingvistiskos un publikāciju pakalpojumus;

6)

sekmēt iestāžu sadarbību, apzinot sinerģiju un veicinot un izmantojot iestāžu
kopējo pieeju (horizontāla prioritāte).
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13 Šo prioritāšu sasniegšana ir atspoguļota darbības snieguma rādītājos
(sk. 2. tabulu).

2. tabula. Darbības snieguma rādītāju stāvoklis
Prioritāte
Rādītājs
Cilvēkresursi, finanses un vispārējās lietas
1.

Brīvo amata vietu skaits

2.

Personāla vadības pakalpojumu
centra vidējais savlaicīgu atbilžu
rādītājs

2.

Viena revidenta profesionālās
apmācības dienu skaits

2.

Viena revīzijā neiesaistīta darbinieka
profesionālās apmācības dienu skaits

4.

Saņemts apstiprinājums par Revīzijas
palātas budžeta pārvaldību un
negrozīts revīzijas atzinums par
Revīzijas palātas finanšu pārskatiem

Informācija, darba apstākļi un inovācija
3.

Kritisko sistēmu pieejamība

Pirmajās 24 stundās atrisināto
incidentu skaits
Lingvistiskā un redakcionālā direkcija
3.

5.

Laikus sniegto tulkošanas
pakalpojumu procentuālā daļa

Avots: gada darba programmas īstenošana 2021. gadā.

Robežlielums
Zaļš: ≤ 3 %
Dzeltens: >3 %, ≤ 5 %
Sarkans: > 5 %
Zaļš: ≥ 90 %
Dzeltens: ≥ 75 %, < 90 %
Sarkans: < 75 %
Zaļš: ≥ 5 dienas
Dzeltens: ≥ 4 dienas,
< 5 dienas
Sarkans: < 4 dienas
Zaļš: ≥ 2 dienas
Dzeltens: ≥ 1 diena,
< 2 dienas
Sarkans: < 1 diena
Zaļš: budžeta izpilde
apstiprināta un
negrozīts revīzijas
atzinums
Sarkans: budžeta izpilde
nav apstiprināta un/vai
grozīts revīzijas atzinums
Zaļš: ≥ 99,5 %
Dzeltens: ≥ 99 %,
< 99.5 %
Sarkans: < 99 %
Zaļš: ≥ 95 %
Sarkans: < 95 %
Zaļš: ≥ 95 %
Dzeltens: ≥ 90 %, < 95 %
Sarkans: < 90 %

2021
2,7 %
99,69 %

8,45 dienas

4,29 dienas

Zaļš

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Cilvēkresursi, finanses un vispārējās lietas

14 Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija (SG1-DHR) atbild par

cilvēkresursiem, finansēm, Medicīnas dienestu, drošību, pasākumiem un protokolu, kā
arī par dažiem vispārējiem ERP dienestiem. Tā pārvaldīja gandrīz 90,2 % no
ERP 2021. gada budžeta līdzekļiem (sk. 1. tabulu), kas galvenokārt bija paredzēti
ERP locekļu un darbinieku algām (sk. 3. tabulu).

3. tabula. Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcijas 2021. gada
budžeta apropriācijas un maksājumi (EUR)
Budžeta pozīcijas
Algas un piemaksas

Apropriācijas

Maksājumi

Izpildes %

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Pārējie darbinieki un
ārpakalpojumi

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Komandējumi

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Profesionālā apmācība

650 000

406 083

62,5 %

Transportlīdzekļi/transports

366 000

314 925

86,0 %

Reprezentācijas izmaksas

213 000

24 419

11,5 %

Sanāksmes, pasākumi un
konferences

262 000

117 442

44,8 %

Citi administratīvās darbības
izdevumi

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Medicīnas un sociālais dienests
Citas personāla izmaksas

KOPĀ

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.
Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

15 Cilvēkresursu direkcija turpināja pienācīgi reaģēt uz Covid-19 pandēmiju, un

galvenais uzdevums bija personāla aizsardzība. Tomēr tā arī rīkojās, lai pievērstos
prioritātēm, kas izvirzītas Ģenerālsekretariāta 2021.–2025. gada stratēģiskās attīstības
plānā cilvēkiem, darbavietām un pakalpojumiem.

16 Lai īstenotu Ģenerālsekretariāta pirmo prioritāti (sk. 12. punktu), tika izsludināti
divi iekšējie konkursi un sagatavoti rezerves saraksti revīzijas un tulkošanas jomā, lai
aizpildītu amatus, ko pašlaik ieņem pagaidu darbinieki. Direkcija arī izsludināja
uzaicinājumus paust ieinteresētību valsts ekspertiem un pēc konkursa uz pagaidu
darbinieku amatu vietām, kas tika izsludināts 2020. gadā, sāka pieņemt darbā datu
zinātniekus un matemātikas speciālistus. Šajā gadā tika pabeigtas viena direktora un

11
astoņu atbildīgo vadītāju atlases procedūras. Pēc tam, kad Palāta pieņēma pārskatīto
personāla rotācijas politiku, tika pabeigtas gan gada obligātās, gan brīvprātīgās
mobilitātes procedūras. 4. tabulā ir kopsavilkums par darbiniekiem, ko ERP pieņēma
darbā 2021. gadā.

4. tabula. ERP locekļi un darbā pieņemtie darbinieki
Locekļi
Ierēdņi
Pagaidu darbinieki
Līgumdarbinieki
Norīkotie valstu eksperti
Praktikanti
KOPĀ

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

17 Lai gan 2021. gadā ir bijis īpaši grūti pieņemt darbā revidentus, ir pieaudzis darbā

pieņemto darbinieku skaits, galvenokārt pagaidu darbinieku kategorijā. Talantus
piesaistīt kļūst arvien grūtāk – to iespaido augstā dzīves dārdzība Luksemburgā, kā arī
tas, ka trūkst mūsu vajadzībām atbilstošu profilu.

18 Gada laikā direkcija arī aktualizēja kompetenču un snieguma novērtēšanas

sistēmu un izveidoja karjeras konsultāciju dienestu, un pilnvērtīgi sāka darbu trīs jauni
2020. gadā izraudzītie konfidenciālā kontaktpersonu tīkla dalībnieki.

19 Apmācības jomā līdztekus kursiem, darbsemināriem un prezentācijām 2021. gadā

tika sākti vairāki projekti, kas nodrošināja darbiniekiem augstas kvalitātes apmācību
tādās svarīgās jomās kā:
o

vadītāju apmācības programmas izstrāde;

o

apmācības ietekmes novērtēšana;

o

kompetenču sistēmas izstrāde;

o

apmācības programmas nodrošināšana darbuzdevuma vadītājiem;

o

“Share and Connect” pasākumu ieviešana, lai veicinātu mūžizglītību, izmantojot
zināšanu apmaiņu;

o

“My Luxembourg: time to find out more” pasākumu sērijas ieviešana, lai stiprinātu
saikni ar darbavietas valsti un veicinātu integrāciju; un

o

ERP Skaidras valodas dienu rīkošana pirmo reizi.
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20 Direkcija arī sāka sadarbību ar Eurostat, pastiprināja sadarbību ar OLAF un rīkoja

ES Eiropas kiberdrošības mēnesi. Tāpat kā 2020. gadā, ikgadējā Apmācību diena kļuva
par 2021. gada virtuālo apmācības nedēļu, kurā notika daudzas interesantas
prezentācijas, tostarp “revīzijas gadatirgus”, kurā aktīvi iesaistījās trešo valstu
augstākās revīzijas iestādes.

21 Gada sākumā darbinieku labjutības veicināšanai (Ģenerālsekretariāta otrā

prioritāte; sk. 12. punktu) nozīmīgs sasniegums bija īpaša daudzveidības un iekļaušanas
speciālista iecelšana un daudzveidības un iekļaušanas politikas un rīcības plāna
pieņemšana, bet pēc tam visu gadu tika īstenoti daudzveidības un iekļaušanas
pasākumi. Tika pieņemts arī jauns oftalmologs un jauns ārsts, kas atbild par
darbnespējas pārbaudi, un tika pagarināts personāla psiholoģiskā atbalsta ilgums.

22 Citi svarīgi pasākumi bija šādi:
o

kampaņa “RESPECT”;

o

personiskākas sistēmas ieviešana, lai atvadītos no darbiniekiem, kuri dodas
pensijā;

o

darbs, ko veic, lai ERP publiskajā tīmekļa vietnē sagatavotu jaunās tematiskās
lapas par cilvēkresursiem;

o

personāla iesaistīšanai veltīta aptauja, ko izmantos, lai aprēķinātu jaunus darbības
snieguma rādītājus personāla iesaistīšanas indeksam.

23 Joprojām aktīvi darbojās drošības dienests, lai konsultētu un palīdzētu pieņemt

lēmumus gan Covid tehniskajā vienībā, gan Krīžu pārvarēšanas komitejā. Vienlaikus tas
veica nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu savu darbinieku kvalifikāciju, un ļoti
aktīvi piedalījās piekļuves kontroles sistēmas atjaunošanas projekta sākšanā.

24 Visbeidzot, Pasākumu, apmeklējumu un protokola departaments turpināja sniegt

organizatorisku atbalstu tiešsaistes pasākumiem un palīdzību saistībā ar Revīzijas
palātas oficiālo apmeklējumu protokolu. Līdz brīdim, kad saistībā ar apmeklējumiem uz
vietas situācija veselības jomā uzlabojās, grupu apmeklējumus organizēja tiešsaistē.
Pārmaiņas notika arī ēdināšanas jomā, un tika veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai
nodrošinātu atbilstību valsts tiesību aktiem attiecībā uz Covid-19. Departaments arī
palīdzēja izplatīt visiem ERP darbiniekiem sejas maskas un ātros antigēnu testus.
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25 Finanšu un vispārējo lietu jomā vēl viena no Ģenerālsekretariāta prioritātēm (sk.

12. punktu) bija maksājumu kvalitāte un savlaicīgums, kā arī e-rēķinu vispārēja
ieviešana, kas sekmīgi turpinājās visu gadu. Ārējie revidenti sniedza labvēlīgu atzinumu
par ERP 2020. gada finanšu pārskatiem.

Informācija, darba apstākļi un inovācija

26 Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcija (SG2-DIWI) atbild par

ERP darba vidi – digitālo (IT aprīkojums, pakalpojumi un ierīces) un fizisko (ēkas,
tehniskās iekārtas, biroji un loģistika) – un par ERP bibliotēku. Tā pārvalda 8,3 % no
ERP budžeta (sk. 1. tabulu). 5. tabulā ir detalizēta informācija par 2021. gada budžeta
apropriāciju un maksājumu izlietojumu.

5. tabula. Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcijas
2021. gada budžeta apropriācijas un maksājumi (EUR)
Budžeta pozīcijas
Informācijas tehnoloģija
Bibliotēka un arhīvi
Ēkas un telpas
KOPĀ

Apropriācijas
9 555 000

Maksājumi
4 594 165

Izpildes %
48,1 %

490 000

411 934

84,1 %

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.
Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

27 Arī 2021. gadā SG2-DIWI veica ļoti svarīgu darbu, gādājot par ERP darbību

nepārtrauktību un atbilstīgi Ģenerālsekretariāta prioritātēm (sk. 12 punktu) nodrošinot
pielāgojamus IT pakalpojumus un elastīgi izmantojamas iekārtas. Šajā laikposmā tika
nodrošināti visi ERP parastie produkti un procesi: revīzijas ziņojumi, konferences,
apmācība, saziņa ar ieinteresētajām personām, dialogs ar revidētajām personām un
dokumentu tulkošana.

28 Informācijas un tehnoloģiju jomā 2021. gadā bija vairāki svarīgi notikumi:
o

IT infrastruktūra tika būtiski uzlabota un migrēta: tika atjaunināta visa ERP datu
glabāšanas sistēma un Katastrofu seku likvidēšanas centrs pārvietots uz telpām,
ko Betcdorfā nodrošina Eiropas Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (EBRC);

o

tika izveidota IT koordinācijas komiteja;
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o

norisinājās nepārtraukts datu analīzes darbs, lai nodrošinātu sadarbību revīzijas
uzdevumu jomā (ECAlab);

o

aktīva līdzdalība Digitālās koordinācijas komitejā palīdzēja izstrādāt dažādas
attīstības plāna versijas attiecībā uz revīzijas tehnoloģijām un datiem;

o

sekmīgi darbojās tīkls “Tehnoloģijas un inovācijas revīzijai”;

o

tika izveidoti robotizēto procesu automatizācijas pakalpojumi.

29 Citi pasākumi, kas sākās 2021. gadā un turpināsies 2022. gadā:
o

izveidota jauna ERP tīmekļa vietne;

o

aizstāta ieinteresēto personu pārvaldības sistēma un izveidota audiovizuāla
studija;

o

atjaunotas tulkošanas vadības sistēmas;

o

izstrādāts dokumentu navigators;

o

izstrādāts juridisko pakalpojumu portāls.

30 Kopumā Direkcija atrisināja 19 804 IT incidentu, izlaida 179 sistēmu

atjauninājumus, nodrošināja 99,88 % kritisko sistēmu pieejamību un garantēja pilnībā
stabilu tehnoloģiju hibrīddarbam (tāldarbam un darbam uz vietas).

31 Direkcija arī koncentrējās uz kiberdrošības risku novēršanu, pastāvīgi uzraugot

sistēmas un pielāgojot tās daudzajiem apdraudējumiem, par kuriem ziņoja
ES datorapdraudējumu reaģēšanas vienība. Visbūtiskākie ievainojamības faktori bija
tie, kas ietekmē VPN, kurš atbalsta attālās piekļuves pakalpojumu un Microsoft epastu. 2021. gads beidzās ar “Log4J” kritisko ievainojamību visā pasaulē. Par laimi, šī
ievainojamība neietekmēja ERP.
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32 Attiecībā uz ēkām un iekārtām lielākie sasniegumi šajā laikposmā bija:
o

K2 ēkas atjaunošana, kurā divi stāvi jau ir pabeigti un viens stāvs vēl jāpabeidz
2022. gada pirmajā ceturksnī;

o

virtuvju ierīkošana visos K3 ēkas stāvos;

o

K3 garāžas iebrauktuves apsardzes kārtības pārskatīšana;

o

jaunas piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana (projekts turpinās);

o

darbu pabeigšana, lai atrisinātu K1 fasādes problēmas pēc stikla paneļu avārijas.

33 Tika sākts arī pētījums par K1 ēkas nākotni. Ar jauno iniciatīvu paredzēts noteikt
turpmāko ERP ēku stratēģiju. Notika intervijas ar locekļiem un darbiniekiem, kā arī
darbsemināri, un līdz 2022. gada pirmajam ceturksnim Palāta kopīgos dažādus
scenārijus. Administratīvajai komitejai 2021. gada janvārī tika iesniegts 2020.–
2022. gada EMAS rīcības plāns, kas pašlaik tiek īstenots.

34 Visas minētās darbības notika, vienlaikus pastāvīgi nodrošinot mūsu pašreizējo
ēku uzturēšanu, apstrādājot incidentu lietas (1802) un sniedzot izcila līmeņa
pakalpojumus, lai gan bija jāveic daudz darba, kas nepieciešams, lai pandēmijas
apstākļos uzturētu veselīgu darba vidi.

35 Visbeidzot, šajos sarežģītajos apstākļos ERP bibliotēka turpināja sniegt

pakalpojumus. Saistībā ar ERP digitalizāciju ieviests jauns pakalpojums “Jautā
bibliotēkai”, kas papildina jau līdz šim augsti novērtēto projektu “BibliotECA”“
izzināšana un revīzijai vajadzīgo datu sniegšanas pakalpojumi”.

Lingvistiskā un redakcionālā direkcija

36 Lingvistiskā un redakcionālā direkcija (SG3-LED) atbild par visu ERP produktu

tulkošanu un publicēšanu 24 ES oficiālajās valodās. Direkcija pārvalda mazāk nekā 1 %
no ERP budžeta (sk. 1. tabulu). 6. tabulā ir detalizēta informācija par 2021. gada
budžeta apropriāciju un maksājumu izlietojumu.
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6. tabula. Lingvistiskās un redakcionālās direkcijas 2021. gada budžeta
apropriācijas un maksājumi (EUR)
Budžeta pozīcijas
Ārpakalpojumi un iestāžu sadarbība

Apropriācijas
837 000

Maksājumi
548 240

Izpildes %
65,5 %

Mutiskie tulki

125 000

5 408

4,3 %

Publicēšana

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

KOPĀ

Piezīme. Noapaļošanas dēļ kopsumma var nesakrist ar atsevišķu skaitļu summu.
Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.

37 Arī 2021. gadā Direkcija turpināja pievērsties Ģenerālsekretariāta prioritātēm (sk.

12. punktu). Neraugoties uz pandēmiju, tās pamatdarbības netraucēti turpinājās tādā
pašā tempā kā 2019. un 2020. gadā. Tika iztulkotas un izrediģētas 227 003 lappuses
(par 3,16 %, t. i., par 7411 lappusēm mazāk nekā 2020. gadā), kas atbilst
2753 tulkošanas pieprasījumiem 2021. gadā. Turklāt ar FastTrad pakalpojumu, kas
nodrošina 24 stundu darbību īsu tekstu tulkošanai un rediģēšanai angļu un franču
valodā, tika iztulkotas 1284 lappuses; šajā skaitā bija 607 tulkotas lappuses un
677 rediģētas lappuses. 97,83 % tulkojumu tika pabeigti laikā, kas krietni pārsniedza
95 % snieguma rādītāju.

38 Lingvistiskā un redakcionālā direkcija arī turpināja dažādot darbību,

tulkošanu/rediģēšanu papildinot ar lingvistisko palīdzību revidentiem, veidojot video
subtitrus un sadarbojoties saziņas jomā. Angļu, vācu, franču, itāļu un holandiešu
valodas nodaļas sagatavoja un tulkoja paziņojumus presei un uzlaboja to kvalitāti,
pielāgojot sabiedrībai paredzētos vēstījumus un ņemot vērā kultūras atšķirības. Jo īpaši
angļu valodas dienesti gada laikā sniedza redakcionālu palīdzību saistībā ar lielāko daļu
ERP sagatavoto dokumentu. Saistībā ar gada pārskatu Direkcija piedalījās arī lielākajā
daļā sanāksmju pirms revīzijas konstatējumu saskaņošanas, kā arī revīzijas
konstatējumu saskaņošanas procedūrās, lai tekstu grozījumu gadījumā sniegtu
lingvistiskus ieteikumus. Gadā tulkotāji nodrošināja 16 lingvistiskās palīdzības
komandējumu izpildi. Šī darbība saglabājās iepriekšējā gada līmenī (2020. gadā –
kopumā 14), galvenokārt tāpēc, ka pandēmija ierobežoja revīzijas apmeklējumu skaitu
uz vietas. Šajā gadā video subtitrēšanas pakalpojumus sešas reizes nodrošināja angļu
un franču valodas komandas.
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39 Turpinājās TraMS projekts, ar ko paredzēts aizstāt direkcijas pamatsistēmu.

TraMS sniedz iespēju racionalizēt un automatizēt iekšējos tulkošanas procesus,
vienlaikus nodrošinot tulkotājus ar vidē integrētiem valodas rīkiem. Tika sākts TraMS
ieviešanas projekts (1. posms), un īstenošanas darbs sākās ar darbsemināriem, lai
sadarbībā ar ārējiem konsultantiem un Informācijas, darba apstākļu un inovācijas
direkciju definētu un kartētu procesus jaunajā sistēmā. Galvenais ieviešanas darbs
notiks 2022. un 2023. gadā.

40 Aizvadītajā gadā tika pārskatīti arī darbības procesi, lai optimizētu un atrastu
iespējamo sinerģiju. Šo procesu piemēri ir šādi:
o

pārbaude attiecībā uz divvalodu tulkojumu saturu, ko visas valodu nodaļas
sagatavojušas, izmantojot GroupShare sistēmu. Viens secinājums bija par to, ka,
pārejot uz TraMS, darbplūsma un veids, kā tulkošanas rīki tiek izmantoti Angļu
valodas nodaļā, būtu jāpielāgo atbilstīgi vispārējai LED praksei;

o

attiecībā uz ziņojumiem ar ievērojamiem panākumiem tika izmēģināts jauns
noteikums par agrākā publicēšanas datuma aprēķināšanu. Tas nodrošina visu
ieinteresēto personu uzdevumu izpildei nepieciešamā laika labāku pārvaldību un
visām ieinteresētajām personām nodrošina skaidrus noteikumus;

o

darba grupa rūpīgi analizēja DMG un TECH uzdevumus, lai turpinātu darbību
saskaņošanu un rastu sinerģijas.

41 Atkāpes pasākumi, kuri izklāstīti 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, kas grozīta

2010. un 2015. gadā, zaudēja spēku 2021. gada 31. decembrī, tāpēc kopš 2022. gada
1. janvāra īru valodai ir ES iestāžu oficiālās valodas statuss. 2021. gadā direkcija
pieņēma darbā trīs īru valodas tulkotājus, lai izveidotu jaunu šīs valodas nodaļu.

Datu aizsardzība

42 Aizvadītajā 2021. gadā par datu aizsardzības speciālista (DPO) darbu tieši atbildēja
ģenerālsekretārs, un tika iecelts jauns darbinieks. DPO nodrošina speciālās zināšanas
par datu aizsardzības tiesību aktiem un praksi un uzrauga to piemērošanu. Šis
departaments izdevumus nepārvalda.
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43 Par datu aizsardzības noteikumiem pieprasīto konsultāciju skaits salīdzinājumā ar

2020. gadu ir divkāršojies, ir rīkoti apmācības kursi un sniegti konkrēti norādījumi.
2021. gadā notika arī atzinumu sagatavošana un sadarbība iekšējās politikas un
procedūru atjauninājumu lietās. Tika arī uzlabota datu aizsardzības noteikumu
pārredzamība, lai revidenti varētu sniegt informāciju revidējamām vienībām, jo īpaši
par Palātas tiesībām piekļūt informācijai, kas vajadzīga, lai izpildītu revīzijas funkcijas.

Informācijas drošība

44 Tāpat kā par DPO, arī par iekšējās drošības speciālista (ISO) darbu tieši atbildēja

ģenerālsekretārs. Iekšējās drošības speciālists strādā ciešā sadarbībā ar Informācijas,
darba apstākļu un inovācijas direkciju un izdevumus nepārvalda.

45 Iekšējās drošības speciālists 2021. gadā iepazīstināja ar jauno stratēģiju

turpmākajiem gadiem, īpašu uzmanību pievēršot 2021.–2025. gada prioritātēm un
uzdevumiem. Galvenā prioritāte būs darbinieku informēšanas un apmācības pasākumu
turpināšana informācijas drošības jomā.

46 Ņemot vērā atkārtotus kiberuzbrukumus un datu aizsardzības pārkāpumus, kā arī

vairākus apdraudējumus, kuru dēļ bija steidzami jārīkojas, lai novērstu būtiskas
programmatūras nepilnības, šis gads bija sevišķi grūts (sk. 31. punktu). Lai nodrošinātu
spēcīgāku aizsardzību, Palāta instalēja lietojumprogrammas, pieņēma drošības
noteikumus ES klasificētās informācijas aizsardzībai un sagatavoja pamatnostādnes par
ERP informācijas klasifikāciju. Tā arī pirmo reizi modelēja divas pikšķerēšanas
kampaņas, lai novērtētu darbinieku informētību par kiberdrošību, un pieņēma
Komisijas nodrošināto elektroniskā paraksta pakalpojumu.
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Ģenerālsekretariāta iepirkumi
47 2021. gadā Revīzijas palāta izmantoja sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu

regulas I pielikuma 11.1. punkta b) apakšpunktu, lai noslēgtu vienu līgumu, kura vērtība
pārsniedz 60 000 EUR. Līguma mērķis bija atjaunot Palātas korporatīvo abonementu uz
laikrakstu Financial Times 2021. un 2022. gadam. Līguma kopējā vērtība bija
168 615 EUR (82 650 EUR 2021. gadā un 85 965 EUR 2022. gadā).

48 Tā kā Financial Times (FT) ir visrespektablākais biznesa laikraksts angļu valodā un

sniedz visaptverošu informāciju par ES politiku, tas ir unikāls un tam nav pieņemama
ekvivalenta vai aizstājēja. Ar pašreizējo licenci visi ERP darbinieki gan Palātā, gan ārpus
tās var piekļūt FT digitālajam saturam. Licences cena ir balstīta uz faktisko lasītāju
pamatskaitu. Līdz šim 558 ERP lietotāji ir izveidojuši savu FT kontu, no kuriem 218 bija
faktiskais pamatlasītāju skaits dienā, kad tika izteikts abonēšanas piedāvājums.

49 Ikgadējais saraksts ar līgumiem, tostarp līgumiem, kuru vērtība ir no 15 000 EUR
līdz 60 000 EUR un kuri 2021. gadā noslēgti pēc sarunu procedūrām, Palātas tīmekļa
vietnē būs pieejams vēlākais 2022. gada 30. jūnijā.

50 Uz visām sarunu procedūrām par summām, kas lielākas par 15 000 EUR, attiecās
stingras Revīzijas palātas iekšējās kontroles procedūras, kas nodrošināja likumību,
pareizību un pareizu finanšu pārvaldību.
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Ģenerālsekretariāta iekšējās kontroles
sistēmu rezultāti
Iekšējās kontroles sistēmas

51 Ģenerālsekretariāts darbojas saskaņā ar tiesisko regulējumu, kurā ir:
o

Finanšu regula;

o

Civildienesta noteikumi;

o

ERP iekšējās kontroles satvars;

o

ERP reglaments;

o

budžeta izpildes iekšējie noteikumi;

o

pastarpināti pilnvarotā kredītrīkotāja uzdevumu un pienākumu apraksts un

o

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

52 Šo tiesisko regulējumu papildina ERP iekšējās kontroles sistēma, lai to saskaņotu
ar integrēto iekšējās kontroles sistēmu, ko izveidojusi Tredveja komisijas Sponsoru
organizāciju komiteja (COSO sistēma). Tā ir izstrādāta, lai sniegtu pamatotu pārliecību
par visu finanšu darījumu likumību, pareizību un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī lai
veicinātu katras direkcijas darbības mērķu sasniegšanu.

53 Iekšējās kontroles sistēmas 2021. gadā būtiski nemainījās, un administrācijas

organizatoriskā struktūra saglabājās stabila. Sistēmās ietilpst procedūras (attiecībā uz
SG2-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.

54 Finanšu darbības procesus pārvalda ar SAP, kas ļauj pienācīgi nodalīt pienākumus,
t. i., ierosināšanu, pārbaudi un apstiprināšanu, ko veic kredītrīkotājs. Sistēma aptver
budžeta pārvaldību, līdzekļu rezervēšanu, budžeta saistības, pirkuma pasūtījumus un
līgumu un rēķinu kontroli saskaņā ar Finanšu regulu un ERP iekšējiem noteikumiem un
procedūrām. Tā arī nodrošina automatizētas pārbaudes, ar ko novērst finanšu datu
apstrādes kļūdas. Turklāt darbinieki, kas ierosina procesus, un tie, kas veic pārbaudes,
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izmanto kontrolsarakstus, lai novērtētu atbilstību Finanšu regulai attiecībā uz budžeta
saistībām un maksājuma rīkojumiem.

55 Visas trīs direkcijas izveidoja pārbaužu programmu, lai novērtētu atbilstību

Finanšu regulai un Palātas lēmumiem, un, darbojoties pastarpināti pilnvaroto
kredītrīkotāju funkcijā, iesniedza ticamības deklarācijas ģenerālsekretāram. Viņu
apliecinājumus papildina ticamības deklarācijas, ko iesniedza pārējās ERP direkcijas,
departamenti un locekļu biroju vadītāji, kuri 2021. gadā apstiprināja izdevumus (sk.
07. punktu).

56 Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcijas veikto pārbaužu pamatā bija

2021. gada risku analīze, 2020. gada pārbaužu rezultāti, saziņa ar PMO, iekšējo un
ārējo revidentu ieteikumi un cita informācija, kas izrietēja no 2020. gada notikumiem.
Sistēma ietver ex ante un ex post pārbaudes, kas galvenokārt vērstas uz finanšu
aspektiem, taču arī uz citiem nefinanšu riskiem. 7. tabulā ir apkopotas veiktās
pārbaudes. Komisijas PMO atbild par Revīzijas palātas algu saraksta un tās darbinieku
finansiālo tiesību pārbaudi.

7. tabula. Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcijas veiktās
pārbaudes
Pārbaude

Nr.

Veids

1

Finansiālās tiesības

Ex ante /
Ex post 1)

2

Atlīdzība ERP darbiniekiem un locekļiem, ko pārvalda PMO
Direkcijas pārvaldītajās budžeta pozīcijās veikto maksājumu likumība un
pareizība (izņemot komandējumus un reprezentācijas izmaksas)
PMO segtās komandējumu izmaksas, pamatojoties uz
ERP komandējumu rokasgrāmatu un saistīto īstenošanas lēmumu

Ex post 1)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ex post
Ex ante 2) /
Ex post

ERP locekļu reprezentācijas izdevumi un degvielas izmaksas
ERP locekļu komandējumu un reprezentācijas izdevumu
kontrolpārbaudes, oficiālo transportlīdzekļu degvielas patēriņa uzskaite

Ex ante

ERP darbinieku dzīvesvieta
Darbinieku personīgajās lietās iekļauto dokumentu precizitāte un
pilnīgums
Darbinieku prombūtne un darba laiks

Ex post

Pagraba nodalījums
Skaidra nauda sīkiem izdevumiem

Ex post

Ex post
Ex post
Ex post
Ex post

Piezīme. 1) PMO veiktās pārbaudes; 2) tikai komandējumiem, ko apstiprinājusi Cilvēkresursu, finanšu un
vispārējo lietu direkcija.
Avots: Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija.
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57 Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcijas veikto pārbaužu pamatā bija

2022. gada riska reģistra pārskatīšanas rezultāti, 2021. gada procesu stadijas
novērtējums un iekšējās revīzijas ieteikumu pēcpārbaude. Tika ņemtas vērā arī
pārbaudes, ko saistībā ar ikgadējo IT pārskatu veic ārējais revidents. Izņemot
bibliotēkas un arhīvu budžeta pozīciju, visiem direkcijas finanšu darījumiem veic
ex ante pārbaudi, lai konstatētu neatbilstību Finanšu regulai un jebkādas
administratīvas kļūdas (piemēram, nepareizas atsauces, nepareizi datumi teksta laukos
un trūkstoši nekritiski pielikumi). Procesu pārvaldībā iekļautās pārbaudes papildina
ex post pārbaudes. Pēdējās minētās ietvēra regulāras pārbaudes par zemas vērtības
līgumu iepirkumu un par:
1)

atbilstību formalitātēm, kas paredzētas jaunajā līgumā par IT darbībām, un esošo
galveno snieguma rādītāju ievērošanu;

2)

K2 projekta finanšu pārvaldības regularitāti;

3)

regulāru ārēju ielāpu pielietošanu IT drošībai;

4)

klēpjdatoru administratora tiesību pārbaudēm;

5)

programmatūras pārraudzības rīka efektivitāti;

6)

piegādes termiņu ievērošanu;

7)

paziņojumiem par privātumu ERP personas datu apstrādes rīkos;

8)

rēķinu apmaksai vajadzīgās dokumentācijas pilnīgumu;

9)

atbilstību palaides pārvaldības procesam.

58 Lingvistiskās un redakcionālās direkcijas veikto pārbaužu pamatā bija 2021. gada

risku analīze un 2020. gada pārbaužu rezultāti. Pārbaudēs galvenā uzmanība tika
pievērsta finanšu aspektiem, sniegto lingvistisko pakalpojumu kvalitātei un direkcijas IT
un organizatoriskajiem aspektiem. Ex post pārbaudes ietvēra:
o

direkcijas pārvaldītajās budžeta pozīcijās veikto maksājumu likumību un pareizību;

o

datorizētās tulkošanas (CAT) rīku efektivitāti un kvalitāti un

o

sniegto tulkojumu kvalitāti, ko papildina lietotāju atsauksmju sistēma, kurā analizē
lietotāju komentārus.
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Pārskats par riska pārvaldību

59 No 2016. gada un pēc tam, kad tika pieņemta Palātas Riska pārvaldības sistēma,

visām ERP apakšpalātām un direktorātiem ir jāveic savas darbības riska analīze. Šajā
analīzē apraksta, kādas sekas būtu riska īstenošanās gadījumā un kādas iekšējās
pārbaudes un pasākumi veikti, lai samazinātu riska rašanās iespējamību un tā
varbūtējo ietekmi. Pēc pārbaudēm tiek sagatavoti rīcības plāni riska pārvaldībai, kurus
ņem vērā, izstrādājot un veicot ex ante un ex post pārbaudes. Savukārt pārbaužu
rezultātus iekļauj pilnvarotā kredītrīkotāja gada darbības pārskata gada deklarācijā un
nākamā gada riska novērtējumos. Iekšējās kontroles sistēmu izstrādē pienācīgi ņem
vērā arī pārbaužu izmaksu lietderību.

60 Riska novērtēšanas ciklā 2021. gadam bija apzināti šādi galvenie riski:
o

Covid-19 pandēmijas ietekme uz ERP resursiem un darba apstākļiem, tostarp
pielāgošanās jaunajam hibrīddarba režīmam, kā arī riski personāla veselībai un
drošībai;

o

neatbilstība Finanšu regulai attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību, kā arī
darbību saimnieciskumu, efektivitāti un lietderību. Šis risks ietver arī krāpšanas
risku, kas saistīts ar elektronisko rēķinu plašāku izmantošanu;

o

atkarība no ārpakalpojumiem (tostarp Komisijas) un to kvalitāte;

o

datu aizsardzības noteikumu pārkāpumi vai datu aizsardzības noteikumu
neievērošanas gadījumi, tostarp kiberuzbrukumu izraisīti pārkāpumi vai gadījumi.
Šis risks saistīts arī ar administratīvo slogu, ko rada sarežģīts tiesiskais regulējums
un ziņošanas sistēma saistībā ar drošības un datu aizsardzības noteiktajiem
ierobežojumiem, un

o

personāla problēmas, piemēram, saistībā ar vajadzīgo darbinieku pieņemšanu
darbā, personāla darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu, personāla
piesaisti un noturēšanu un darbaspēka novecošanu.

61 Palātas darbu intensīvi uzrauga sabiedrība. Revīzijas tā veic atklāti un pārredzami,

un rezultātus pastāvīgi izplata sabiedrībai. Pēdējos mēnešos plašsaziņas līdzekļos ir
publicēti raksti par ERP un tās iekšējiem noteikumiem. Visus neatrisinātos jautājumus
tiecamies atrisināt kopā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādi.
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Iekšējās kontroles sistēmu lietderība un efektivitāte

62 Visas direkcijas 2022. gada janvārī pārbaudīja ex ante un ex post pārbaužu

rezultātus. Pārbaudēs netika konstatētas būtiskas iekšējās kontroles sistēmu
nepilnības. Direktori arī pārskatīja visu vēl nepieņemto iekšējās revīzijas ieteikumu
statusu, lai nodrošinātu, ka tie tiks īstenoti noteiktajos termiņos. Pilnvarotais
kredītrīkotājs pirms deklarācijas parakstīšanas saskaņā ar Finanšu regulas 74. panta
9. punktu pārbaudīja informāciju triju direktoru ziņojumos par iekšējās kontroles
mehānismiem.

Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija

63 Cilvēkresursu, finanšu un vispārējo lietu direkcija nekonstatēja būtiskas

problēmas ex ante pārbaudēs (7. tabulas 4. un 5. punkts) par 2021. finanšu gadu
attiecībā uz direkcijas apstiprinātajām komandējumu izmaksām, locekļu pārstāvības
izmaksām un oficiālo transportlīdzekļu degvielas patēriņu. 2022. gada sākumā
ERP izvērtēja attiecīgo noteikumu atbilstību.

64 Ex post pārbaudēs par to maksājumu likumību un pareizību, kas veikti no budžeta

pozīcijām, par kurām atbild direkcija, izlases veidā tika pārbaudīti 126 maksājumi, t. i.,
aptuveni 19 % no visiem pārbaudītajiem maksājumiem (7. tabulas 3. punkts).
Pārbaudēs attiecībā uz trim maksājumiem tika konstatēta formāla neatbilstība, bet tai
nebija finansiālas ietekmes: divus maksājumus vajadzēja daļēji uzskaitīt 2020. gadā, un
vienu maksājumu veica attiecībā uz budžeta saistībām, pirms kurām nebija juridisku
saistību. Šie gadījumi tika iekļauti ERP izņēmumu reģistrā, un darbiniekiem tika
atgādināti piemērojamie noteikumi. Kopumā maksājumi bija likumīgi un pareizi, un
vajadzīgā dokumentācija bija pieejama. SAP sistēma un tās automātiskās pārbaudes, kā
arī tas, ka darbinieki labi pārzina rīku (ko tā izmanto kopš 2008. gada), ir nodrošinājis
darbības turpināmību saskaņā ar parastajām procedūrām. Paplašinātā tāldarba vide
joprojām neietekmēja vadības procesus.

65 Komandējumu skaits 2021. gadā pieauga, bet joprojām bija zem pirmspandēmijas

līmeņa. Iekšējais revidents konstatēja komandējumu izmaksu kļūdas, kas netika
atklātas ne ex ante, ne ex post pārbaudēs. Komandējumu izmaksu ex post pārbaudes
(7. tabulas 4. un 6. punkts) PMO norēķinos par komandējumiem nopietnas problēmas
neatklāja, un nekas neliecināja, ka konstatētā nepilnība būtiski ietekmētu izmaksu
likumību un pareizību. Lielākā daļa konstatēto kļūdu attiecās uz dienas naudas
aprēķināšanu un ceļa izdevumu atlīdzināšanu par komandējumiem, kas apvienoti ar
privāto laiku. Salīdzinot kontrolpārbaudēs atlīdzinātos reprezentācijas izdevumus ar
komandējumiem izmaksātajām dienas naudām, kļūdas nekonstatēja.
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66 Locekļa biroja vadītājs un direktorāti, kuri izmantoja šo budžeta pozīciju un

kuriem kā kredītrīkotājiem tika piešķirtas pastarpinātas pilnvaras, arī pārbaudīja
komandējumu izmaksas un iesniedza ģenerālsekretāram attiecīgu ticamības
deklarāciju. Pārbaudot 2021. gada komandējumu procedūras, būtiskas kļūdas netika
konstatētas. Par dažiem komandējumiem bija jāiesniedz papildu dokumenti, bet,
veicot ex ante pārbaudes, varēja novērst lielāko daļu potenciālo komandējumu
problēmu.

67 Komandējumu rīkojumu un izmaksu deklarāciju validācijas analīze parādīja, ka

lielāko daļu bija apstiprinājuši pastarpināti pilnvarotie kredītrīkotāji. No
1732 komandējumu rīkojumiem un izmaksu deklarācijām 60 apstiprināja bez formālas
atļaujas, galvenokārt tāpēc, ka sistēmā tika reģistrēta nepareiza informācija. Lai
turpmāk novērstu šādas situācijas, ir ieviesta jauna procedūra. Turklāt 43 komandējumi
tika apstiprināti pēc tam, kad ERP loceklis vai darbinieks jau bija devies komandējumā.
Šie gadījumi tika iekļauti ERP izņēmumu reģistrā.

68 Komandējumu ex post pārbaudēs bija iekļauti arī turpmāki pasākumi saistībā ar

kompensācijām par neizmantotām lidmašīnas biļetēm, secinot, ka kompensācijas likme
ir augsta un ka šāda atgūšana tiek labi pārvaldīta. Tāpat kā iepriekšējos gados,
pārbaužu rezultātus paziņos darbiniekiem.

69 Kopumā PMO pārbaužu rezultāti bija pozitīvi. Finanšu tiesību ex ante pārbaudes

neatklāja nekādas īpašas problēmas. Ex post pārbaudes parādīja, ka algu izmaiņas par
iepriekšējiem 12 mēnešiem tika izskaidrotas un pamatotas un ka iekārtošanās pabalsti
un bērna kopšanas/ģimenes atvaļinājumi bija pareizi noformēti. Līdzekļi bija jāatgūst:
o

četros gadījumos, kas saistīti ar izglītības pabalstiem;

o

vienā gadījumā, kas saistīts ar algas nodokļu aprēķinu;

o

vienā gadījumā, kas saistīts ar dienas naudu, kura piešķirta pirmajos mēnešos pēc
iekārtošanās darba vietā, un

o

vienā gadījumā, kas saistīts ar dienas naudu darbiniekiem, kuri sāk pildīt savus
pienākumus vai maina darba vietu, viņiem piešķirot īpašu atvaļinājumu saistībā ar
pārcelšanos.

70 Darbinieku dzīvesvietas (7. tabulas 1. un 2. punkts) tika pārbaudītas, ņemot vērā
attālumu starp darba vietu un deklarēto dzīvesvietu. Pārbaudes atklāja, ka, izņemot
septiņus gadījumus, visi darbinieki dzīvoja ne tālāk kā 80 km no savas darba vietas.
Minētie septiņi gadījumi tiks izskatīti. Tika pārbaudīta arī pēc nejaušības principa
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izvēlēto 15 darbinieku pastāvīgā dzīvesvieta. Visi izlasē ietvertie darbinieki sniedza
pietiekamus pierādījumus, kas apstiprināja viņu deklarēto adresi.

71 Personāla lietas turpināja pārvaldīt, izmantojot procedūru, kurā ņemta vērā

pandēmija. Pārbaudēm pēc nejaušības principa tika atlasītas divdesmit personas lietas
(nereprezentatīva izlase) (7. tabulas 8. punkts), un 11 gadījumos tika konstatēts, ka
trūkst dokumentu. Svarīgākie trūkstošie dokumenti bija laulības apliecība, ID karte,
dzīvesvietas apliecība, pensijas tiesību nodošanas dokuments, trešās valodas apliecība
paaugstināšanai amatā, dzimšanas apliecība un lēmums par nepilnu darba laiku.

72 Paredzēts izveidot jaunas iekšējās procedūras, lai precizētu dokumentus, kas

jāiekļauj personas lietā, pieņemot darbā darbinieku vai veicot pārcelšanu starp
iestādēm. Šīs procedūras jāīsteno sadarbībā ar citām iestādēm, jo īpaši sadarbībā ar
Komisijas PMO.

73 Veica arī darbinieku prombūtnes un darba laika ex post pārbaudes (7. tabulas
9. punkts), kuru rezultāts bija:
o

deviņas dienas ilgs kompensējošs atvaļinājums saistībā ar virsstundu atgūšanu;

o

apturēta pabalsta izmaksa trijiem darbiniekiem, kuri atrodas slimības
atvaļinājumā ilgāk par 30 dienām;

o

piešķirts 31 medicīniskā nepilna laika darba periods;

o

atkārtoti tiek izvērtētas sešas invaliditātes lietas un sākta jauna lieta, un

o

tiek veiktas divas medicīniskās pārbaudes.

74 Atlikušajās ex post pārbaudēs (7. tabulas 10. un 11. punkts) būtiskas problēmas

netika konstatētas. Kopumā izņēmumu reģistrā tika reģistrētas piecas neatbilstības un
viens izņēmums. Nevienam no tiem nebija finansiālas ietekmes, un tika veikti
pasākumi, lai novērstu visus konstatētos gadījumus.

Informācija, darba apstākļi un inovācija

75 Informācijas, darba apstākļu un inovācijas direkcija ex ante pārbaudē attiecībā uz

SAP finanšu darījumiem būtiskas nepilnības neatklāja. No 2008 SAP darījumiem,
ieskaitot pirkšanas pasūtījumus, maksājumu pieprasījumus un rēķinus, tikai 45 tika
atgriezti labošanai, kas ir neliels pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu. Atgriešanu
galvenokārt izmanto, lai pievienotu dokumentus, labotu informāciju vai validētu
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pirkumu nepieciešamību. Turklāt pārbaudēs tika konstatētas divas formālas
neatbilstības attiecībā uz maksājumu, kas veikts bez juridiskām saistībām, un
maksājumu, kas veikts bez pakalpojumu un pasūtīto priekšmetu pilnīgas piegādes.
Abi gadījumi tika iekļauti ERP izņēmumu reģistrā.

76 Pēc klēpjdatoru administratora tiesību ex post pārbaudes (57. punkta

4. apakšpunkts) tika dzēsti deviņi konti, trīs konti tika atspējoti un pakalpojumā Service
Now tika izveidoti 10 konti un jauna darbplūsma, lai pārvaldītu privileģēto kontu
nodrošinājumu ERP IT vidē. Direkcija arī konstatēja, ka dažas licences netika
izmantotas, un tāpēc tās tika apturētas (57. punkta 5. apakšpunkts). Atlikušajās
pārbaudēs būtiskas problēmas netika konstatētas. Lielākajā daļā pārbaužu (saistībā ar
57. punkta 1., 2., 6., 7., 8. un 9. apakšpunktu) tika apzinātas esošo procesu uzlabošanas
iespējas.

77 Tika pārbaudīta arī zemas vērtības līgumu atbilstība Finanšu regulai attiecībā uz

15 000 EUR robežvērtību kopējai iegādei no viena piegādātāja. Pārbaudēs būtiski
trūkumi vai nepilnības netika konstatēti. Vienā gadījumā pasūtījumi no viena
piegādātāja par līdzīgiem pakalpojumiem četru gadu laikā pārsniedza 15 000 EUR. Lieta
tika noskaidrota un iekļauta ERP izņēmumu reģistrā.

Lingvistiskā un redakcionālā direkcija

78 Kopumā ex post pārbaudēs par to maksājumu likumību un pareizību, kas veikti no
budžeta pozīcijām, par kurām atbild direkcija, tika secināts, ka maksājumi bija likumīgi
un pareizi un ka vajadzīgā dokumentācija bija pieejama. Tika konstatētas trīs
neatbilstības, kad budžeta saistības nesedza dažas juridisko saistību dienas. Šie
gadījumi tika iekļauti ERP izņēmumu reģistrā.

79 CAT rīkus plaši izmanto dažādu valodu nodaļas, izņemot Angļu valodas nodaļu,

kurai darba specifikas dēļ ir ieviesti savi procesi. Tikai 1,1 % no pārbaudītajiem
segmentiem bija statuss “tulkojums nav apstiprināts/nav parakstīts”.

80 2021. gadā Eiropas Parlaments pirmo reizi pārbaudīja ERP tulkojumu kvalitāti.

Pārbaudēs galvenā uzmanība tika pievērsta tulkojumiem, ko veica 10 valodu nodaļas,
kuru atbildīgie vadītāji nenodrošināja kvalitātes kontroli, jo viņiem bija cita dzimtā
valoda. Tika atlasīti desmit dokumenti, kas aptvēra galvenos Palātas produktu veidus,
un katram no 10 atlasītajiem dokumentiem tika pārbaudītas divas lappuses (kopā
200 lappuses, t. i., 2 x 10 x 10). Attiecībā uz septiņām valodām būtiskas problēmas
netika konstatētas. Attiecībā uz pārējām trim dažu dokumentu vērtējums bija zemāks
par 80 %, un tika analizēti vērtētāju komentāri. Tulkojumu kvalitāti pārbaudīja arī,
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ņemot vērā direkcijas pakalpojumu lietotāju komentārus. 2021. gadā tika saņemti
89 komentāri, galvenokārt no ERP darbiniekiem, bet arī no citām struktūrām.

81 Pārbaudēs tika secināts, ka rezultāti lielākoties bija pozitīvi. Tāpēc valodu nodaļu
atbildīgie vadītāji secināja, ka tulkojumu kvalitāte ir pieņemama, un nosūtīja
direktoram savus ticamības apliecinājumus.

Prezidentūras direkcija un Juridiskais dienests

82 Prezidentūras direkcija atbild par budžeta pozīciju, kura attiecas uz

ERP komunikācijas pasākumiem un iestāžu attiecībām un kuras apropriācijas
2021. gadā bija 250 000 EUR. Juridiskais dienests ir atbildīgs par budžeta pozīciju, kura
attiecas uz tiesāšanās izdevumiem un zaudējumu atlīdzināšanu un kurai paredzētie
līdzekļi bija 50 000 EUR. Veiktajās pārbaudēs nevienā no budžeta pozīcijām netika
konstatētas būtiskas kļūdas.

Secinājums par iekšējās kontroles sistēmām

83 Ex ante un ex post pārbaudes par 2021. gadu liecina, ka Ģenerālsekretariāta

iekšējās kontroles sistēma darbojas efektīvi un pienācīgi un ka finanšu un nefinanšu
riski tā direkcijās tiek kontrolēti. Pārbaudēs galvenokārt konstatēja vairākas nebūtiskas
kļūdas un vajadzību pārskatīt dažas procedūras. Uzskata, ka pārbaudes izmaksas ir
pieņemamas, jo šim uzdevumam ir veltīti 15,2 pilnslodzes ekvivalenti (tostarp
0,2 PMO). Pārbaude arī pierāda, ka pārvaldības sistēma, kuras pamatā ir integrēta
programmatūra un kurā ievērojama daļa pārbaužu notiek automātiski, ir stabila.

84 2021. gadā, pamatojoties uz Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumiem, iekšējās
kontroles sistēmā lielāks uzsvars tika likts arī uz pārbaužu izmaksu lietderību un
pandēmijas ietekmi uz veiktajām pārbaudēm. Tas uzlaboja ziņošanas kvalitāti un
uzsvēra ERP iekšējās kontroles sistēmas nozīmi.

85 Kopumā iekšējā revidenta secinājums par iekšējās kontroles sistēmām 2021. gadā

ir pozitīvs: attiecībā uz lielāko daļu augsta riska jomu Ģenerālsekretariāta darbā tiek
veiktas ticamas pārbaudes, un tika saglabāts dažādu ex ante un ex post pārbaudēs
iesaistīto darbinieku pienākumu sadalījums. Netika konstatēti būtiski trūkumi, kuru dēļ
varētu nopietni apšaubīt ticamības deklarāciju ticamību attiecībā uz finanšu darījumu
likumību un pareizību 2021. gadā (sk. 65. punktu).
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Turpmākie pasākumi pēc 2019. gada budžeta izpildes
apstiprināšanas lēmuma
86 2021. gada 29. aprīlī Eiropas Parlaments paziņoja, ka budžeta izpilde attiecībā uz 2019. finanšu gadu ir apstiprināta1. Tālāk aprakstīti

pasākumi, kas veikti, lai ņemtu vērā budžeta izpildes apstiprināšanas lēmumā formulētos apsvērumus.
EP apsvērums par 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
1. Norāda, ka Revīzijas palātas gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais
revidents, lai šai iestādei piemērotu tādus pašus pārredzamības un
pārskatatbildības principus, kādus tā piemēro revidējamajām iestādēm. Ar
gandarījumu pieņem zināšanai revidenta atzinumu, ka Revīzijas palātas
finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās finanšu
stāvokli.

ERP atbilde

–

2. Norāda, ka 2019. gadā Revīzijas palātas kopējais budžets bija
146 890 000 EUR (2018. gadā – 146 469 000 EUR un 2017. gadā –
–
141 240 000 EUR) un ka līdz 2019. gada beigām bija uzņemtas saistības par
98 % visu apropriāciju (2018. gadā – 96,21 % un 2017. gadā – 97,73 %).
3. Atgādina, ka Revīzijas palātas budžets ir paredzēts galvenokārt
administratīvām vajadzībām un liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem
–
saistībā ar šajā iestādē strādājošajiem (1. sadaļa) un saistībā ar ēkām,
kustamo īpašumu, iekārtām un dažādiem darbības izdevumiem (2. sadaļa).
1

Eiropas Parlamenta Lēmums 2020/2144(DEC).
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4. Atgādina, ka izpildes līmenis 2. sadaļā nav pietiekami uzlabojies, jo
saistību izpildes līmenis sasniedz 64,17 % (2018. gadā – 59,13 % un
2017. gadā – 57,13 %), bet maksājumu līmenis – 62,21 % (2018. gadā –
55,11 % un 2017. gadā – 55,75 %). Uzsver, ka Revīzijas palāta savā
dokumentā par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar rezolūciju par
2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir apstiprinājusi, ka tā turpinās
centienus uzlabot izpildes rādītājus un rūpīgi apsvērt budžeta tāmi.

5. Ņem vērā Palātas komentāru, ka ir lietderīgāk uzraudzīt 2. sadaļas
budžeta izpildi, ņemot vērā divu gadu perspektīvu. Atzīst, ka divu gadu
periodā, proti, 2018.–2019. gadā, tika veikti 91,38 % maksājumu par
apropriācijām un 98,04 % maksājumu par saistībām.
6. Norāda, ka turpinās pārnesumu veikšana, piemēram, 2019. gadā no
21. nodaļas (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un
uzturēšana”) tika pārnesti 3 057 772 EUR salīdzinājumā ar 4 310 280 EUR
2018. gadā, un tam par iemeslu bija īstenošanā esošie IT projekti. Norāda,
ka kopējais no 2018. uz 2019. gadu pārnesto apropriāciju apmērs 2. sadaļā
bija 6 068 597 EUR, un pozitīvi vērtē to, ka no pārnestajiem līdzekļiem tika
veikti maksājumi 5 777 454 EUR apmērā.

ERP atbilde
Budžeta izpilde
Mēs uzskatām, ka 2. sadaļas budžeta izpildi, jo īpaši maksājumu
līmeni, ir lietderīgāk uzraudzīt, ņemot vērā divu gadu
perspektīvu. Tas liecina, ka divu gadu periodā, proti, 2018.–
2019. gadā, tika veikts 91,38 % maksājumu par apropriācijām un
98,04 % maksājumu par saistībām. Reizi gadā – 2019. gada
beigās saistību apropriāciju līmenis bija 96,94 %. Saistību
maksājumi bija 64,17 %, un apropriāciju maksājumi bija 62,21 %.
Otrās sadaļas apropriācijas 2021. gadā izlietoja par 95,39 %
(savukārt 2020. gadā – par 93,38 %). Maksājumi veidoja 50,44 %
no galīgajām apropriācijām un 52,88 % no saistībām (2020. gadā
šie rādītāji bija 51,46 % un 55,11 %). Saistības, kas saskaņā ar
Finanšu regulas 12. pantu automātiski pārnestas uz 2022. gadu,
bija 44,95 % no galīgajām apropriācijām un 47,12 % no saistībām
(2020. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 41,92 % un 44,89 %).
Jebkurā gadījumā mēs turpināsim centienus uzlabot maksājumu
izpildes rādītājus.

–
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7. Norāda, ka 1. un 2. sadaļā no 2018. finanšu gada uz 2019. finanšu gadu
tika pārnestas apropriācijas 7 406 944 EUR apmērā un tā rezultātā tika
veikti maksājumi 6 553 576 EUR apmērā, izlietojuma līmenim tādējādi
sasniedzot 88,48 %, kas sakrīt ar izlietojuma līmeni 2018. gadā.

8. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta izvērtē rezolūcijā par 2018. gada
budžeta izpildes apstiprināšanu iekļauto ieteikumu sniegt neatkarīgu gada
pārskatu par Savienības iestādēm saistībā ar pārdomām par Revīzijas
palātas 2021.–2025. gada stratēģiju, kura būtu jāpieņem līdz 2020. gada
beigām. Šajā sakarībā atkārtoti norāda, ka Revīzijas palātai ir padziļināti
jāpārbauda ikviena iestāde, lai Parlaments varētu pildīt savus budžeta
izpildes apstiprinātājiestādes pienākumus.

ERP atbilde

–

Īpašas jomas. Administrācija
DFS 5. izdevumu kategorijas “Administrācija” revīzija notiek
atbilstīgi Palātas ticamības deklarācijas revīzijas metodikai, un
tādējādi mēs varam nodrošināt konkrētu novērtējumu. Daudzus
gadus mēs esam konsekventi ziņojuši, ka šī ir zema riska joma,
kurā kļūdu īpatsvars ir zemāks par būtiskumu. Mūsu revīzijas
darbs 2019. gadā ietvēra uzraudzības un kontroles sistēmu
pārbaudi atsevišķās ES struktūrās, kā arī tādu jautājumu kā
līgumdarbinieku skaita palielināšana.
Atbilstīgi 2021.–2025. gada stratēģijai mēs centīsimies
papildināt gada pārskatā ietverto kvantitatīvo informāciju ar
kvalitatīviem elementiem, pamatojoties uz konkrētu sistēmu un
atbilstības pārbaudes darba rezultātiem. Palātas plānošanas
pieeja ietver rūpīgu revīziju atlasi, ņemot vērā mūsu stratēģiskos
mērķus, identificētos riskus un ieinteresēto personu viedokļus
(tostarp EP Komiteju priekšsēdētāju konferences viedokļus).
Mēs darām visu iespējamo, lai izvēlētos pieejamajiem resursiem
atbilstīgas revīzijas tēmas.
Palāta pašlaik pārdomā pieeju ticamības deklarācijas revīzijai,
bet norāda, ka kļūdu īpatsvara rādītāju nodrošināšanai papildu
izdevumu jomās būtu ievērojami jāpalielina resursi.
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9. Atzinīgi vērtē Revīzijas palātas apņemšanos pēc Parlamenta
pieprasījuma sagatavot pirmo ziņojumu par Savienības budžeta
nodrošināto sniegumu ar mērķi novērtēt rezultātus, kas sasniegti ar
Savienības budžeta izdevumiem, un jo īpaši novērtēt sniegumu katrā
Savienības politikas jomā. Uzskata, ka lietderības revīzija ir būtiska, lai
novērtētu Savienības ieguldījumu reālo ietekmi.

–

10. Pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palātas dokumentā par turpmākajiem
pasākumiem saistībā ar rezolūciju par 2018. gada budžeta izpildes
apstiprināšanu ir sniegtas tikai ierobežotas atbildes uz Parlamenta
piezīmēm. Uzsver, ka ziņojums par turpmākajiem pasākumiem ir ļoti
svarīgs, jo dod Parlamenta Budžeta kontroles komitejai iespēju noteikt, vai
Revīzijas palāta ir īstenojusi Parlamenta ieteikumus. Aicina Revīzijas palātu
nākamajā ziņojumā par turpmākajiem pasākumiem iekļaut visas
nepieciešamās atbildes un sīkākus paskaidrojumus par Parlamenta
ieteikumu īstenošanu, skaidri atsaucoties uz katru rezolūcijas par budžeta
izpildes apstiprināšanu punktu un sniedzot visus nepieciešamos
dokumentus.

Palātas turpmākie pasākumi saistībā ar rezolūciju par budžeta
izpildes apstiprināšanu
ERP turpmākajos ziņojumos par budžeta izpildes apstiprināšanu
centīsies sniegt iespējami detalizētākas atbildes, un ir gatava
sniegt visus apliecinošos dokumentus un sīkāku informāciju, ja
tas būs vajadzīgs.

11. Piekrīt Revīzijas palātas ieteikumam, ka Komisijai vajadzētu katru gadu
agrāk publicēt gada pārvaldības un snieguma ziņojumu, lai būtu iespējams
pārbaudīt sniegtās informācijas pareizību un ziņot par to. Atzīst Covid19 pandēmijas radītos ierobežojumus, kuru dēļ Revīzijas palāta savu
2019. gada pārskatu publicēja 2020. gada novembrī.

–
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ERP atbilde

Cilvēkresursi
12. Norāda, ka 2019. gada beigās bija 853 pastāvīgas un pagaidu amata
vietas salīdzinājumā ar 891 amata vietu 2013. gadā, t. i., to skaits bija
samazinājies par 4,26 %. Jo īpaši norāda, ka pastāvīgo amata vietu skaits
bija samazinājies par 6,91 procentpunktu, savukārt pagaidu amata vietu
skaits bija palielinājies par 10,07 procentpunktiem. Aicina Revīzijas palātu
novērtēt, vai aizvien izteiktākā tendence izmantot pagaidu amata vietas
atbilst Revīzijas palātas īpašajām vajadzībām vai drīzāk ir reakcija uz
budžeta ierobežojumiem. Norāda, ka darbinieku skaits tiek pastāvīgi
izvērtēts un ka Revīzijas palātas apstiprinātais štatu saraksts joprojām ir
tāds pats kā 2017. un 2018. gadā – tajā ir 853 amata vietas; Norāda, ka,
ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un sarunu
rezultātus, štatu saraksts 2019. gadā tika koriģēts.

Pieņemšana darbā un karjeras iespējas
Tāpat kā citām ES iestādēm, kas atrodas Luksemburgā, ERP kļūst
aizvien grūtāk pieņemt darbā un paturēt ierēdņus no EPSO
konkursu veiksmīgo kandidātu sarakstiem, jo daudzi vēlas sākt
karjeru ES iestādēs Briselē. Galvenais iemesls tam ir aizvien
pieaugošā dzīves dārdzība Luksemburgā, ko atšķirībā no citām
ES valstīm nekompensē korekcijas koeficients. Tāpēc pēdējos
gados ERP arvien biežāk pieņem darbā pagaidu darbiniekus
zemākās AD pakāpēs un vairākkārt ir organizējusi atlases
procedūras, pieņemot revidentus darbā kā pagaidu darbiniekus.

13. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta saskaņā ar savu 2018.–2020. gada
stratēģiju ir paplašinājusi kontaktus ar pētniekiem, akadēmiskajām
aprindām un ideju laboratorijām un ka no 2020. gada 1. jūnija Revīzijas
palāta 15 darbiniekus ir norīkojusi darbā citās starptautiskās iestādēs.
Norāda, ka Revīzijas palāta regulāri uzņem no citām starptautiskām
struktūrām norīkotus darbiniekus un ka Revīzijas palāta ir nodrošinājusi arī
55 prakses vietas (2018. gadā — 60 prakses vietas) augstskolu
absolventiem uz laiku no trim līdz pieciem mēnešiem. Norāda, ka
2019. gadā sešas prakses vietas bija neapmaksātas. Aicina Revīzijas palātu
pat īstermiņa prakses gadījumā piedāvāt praktikantiem pabalstu, kas sedz
vismaz viņu dzīvošanas izmaksas. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta
turpmākas sadarbības nolūkā ir izveidojusi vairākas partnerības ar
universitātēm un profesionālajām organizācijām.

Prakse ERP
Revīzijas palāta pat īstermiņa prakses gadījumā parasti piedāvā
praktikantiem pabalstu, kas sedz vismaz viņu dzīvošanas
izmaksas. Eiropas Parlamenta minētās sešas neapmaksātās
prakses vietas 2019. gadā bija “netipiskas” prakses vietas, kuru
mērķis bija mudināt praktikantus novērot Palātas darbu. Lielākā
daļa no viņiem bija uz īsu laiku (ilgākais vienu mēnesi), un tikai
divi bija uz trim mēnešiem. Trīs praktikanti bija no valstu
revīzijas iestādēm, un tāpēc viņiem maksāja viņu iestādes. Viens
praktikants, kurš praksē bija ļoti īsu laiku (2019. gada 1.–
30. jūnijs), jau dzīvoja Luksemburgā, un vēl vienu pieņēma
praksē, izpildot vienošanos ar tulkošanas skolu Beļģijā, kas īsai
praksei Revīzijas palātā izvēlas vienu praktikantu gadā
(2019. gada 1. februāris–30. aprīlis).
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14. Norāda, ka Revīzijas palātas darbā pieņemšanas politika, kuras pamatā
ir 2016. gada reforma un Savienības iestāžu vispārējie principi un
nodarbinātības nosacījumi, nozīmē, ka Revīzijas palāta ir organizācija, kurā
darbs tiek organizēts atkarībā no veicamā uzdevuma. Norāda, ka
darbinieki tiek iekļauti Revīzijas palātas kopējā fondā, kura resursi tiek
piešķirti revīzijas apakšpalātām un uzdevumiem. Norāda, ka, uzdevumu
veikšanai norīkojot darbiniekus no šī fonda, Revīzijas palāta īpašu
uzmanību pievērš tam, lai nodrošinātu, ka nepieciešamās speciālās
zināšanas un personāla resursi ir pieejami laikus un ka notiek pienācīga
personāla rotācija starp grupām, izmantojot regulārus mobilitātes
pasākumus.

–

15. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta veica turpmākus pasākumus
saistībā ar 2018. gada aptauju par darbinieku apmierinātību, īstenojot
darbības, kas ir saistītas ar darbinieku labjutību, piemēram, nodrošinot
visā organizācijā pieejamu Revīzijas palātas konfidenciālo kontaktpersonu
tīklu, kas sniedz profesionālu un, ja nepieciešams, anonīmu atbalstu
darbiniekiem. Norāda, ka Revīzijas palāta nodrošina arī piecas bezmaksas
psihologa konsultācijas un organizē prezentācijas par izdegšanu un –
vadītāju gadījumā – par to, kā atklāt aizskarošu izturēšanos un rīkoties
attiecībā uz to.

–
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16. Pauž bažas par to, ka sieviešu skaits direktoru amatos ir samazinājies
no 30 % 2018. gadā līdz 20 % 2019. gadā un sieviešu skaits nodaļu vadītāju
amatos ir samazinājies no 39 % 2018. gadā līdz 35 % 2019. gadā. Tomēr
norāda, ka Revīzijas palātas locekļu amatos sieviešu skaits ir nedaudz
palielinājies — no 21 % 2018. gadā (6 no 28 locekļiem) līdz 25 %
2019. gadā (7 no 28 locekļiem). Uzsver Parlamenta Budžeta kontroles
komitejas apņemšanos atbalstīt Revīzijas palātas locekļu izvirzīšanas
procesa pārskatīšanu, lai panāktu dzimumu līdzsvaru (2019. gadā Revīzijas
palātas locekļi bija 7 sievietes un 21 vīrietis). Atgādina, ka dalībvalstis ir
aicinātas aktīvāk mudināt sievietes pieteikties uz šādiem amatiem.
Atkārtoti norāda, ka amatā iecelšanas procedūras laikā Padomei vienmēr
būtu jāiesniedz vismaz divas – vienas sievietes un viena vīrieša –
kandidatūras.

Dzimumu līdzsvars
Pēdējos gados ERP vadītāju dzimumu līdzsvars ir uzlabojies – līdz
2022. gada janvārim sieviešu īpatsvars direktoru amatā ir
palielinājies līdz 40 %, savukārt sieviešu īpatsvars atbildīgo
vadītāju amatā ir 37 %. Jaunajā daudzveidības un iekļaušanas
politikā 2021.–2025. gadam un rīcības plānā ir iekļautas vairākas
darbības, ar kurām mudināt sievietes iesaistīties vadībā:
• turpināt ģenerālsekretāra uzsākto praksi regulāri izsūtīt epastu direktoriem un atbildīgajiem vadītājiem, lai tie
mudinātu revidentes kļūt par darbuzdevuma vadītājām;
• intervēt vai anonīmi aptaujāt darbinieces (AD 9 un augstākā
pakāpē), kuras vilcinās uzņemties vadošo lomu, ar mērķi
izprast viņu iemeslus un ieteikt alternatīvus risinājumus
(piemēram, divi ierēdņi, kas kopīgi uzņemas darbuzdevuma
vadītāja lomu);
• organizēt neoficiālas sesijas, kurās pieredzējušas
darbuzdevuma vadītājas var dalīties savās zināšanās;
• noteikt, ka direktori reizi sešos mēnešos ziņo savai
apakšpalātai par sieviešu un vīriešu darbuzdevuma vadītāju
īpatsvaru, tālāk ziņojot Ģenerālsekretariātam.
Ģenerālsekretāram reizi pusgadā jāiesniedz atjauninājumi
Administratīvajai komitejai;
• organizēt mācības, koučingu un konsultācijas darbiniecēm,
piesaistot gan karjeras speciālistus, gan citas sievietes, kuras
var kļūt par piemēru;
• intervēt Līderības attīstības programmas dalībnieces,
sagatavot pārdomu dokumentu ar informāciju par šo
sieviešu motivāciju un ierobežojumiem, kā arī piedāvāt
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17. Atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pastāvīgos centienus administratīvā
līmenī veicināt vienlīdzīgas karjeras iespējas darbiniekiem un jo īpaši
uzlabot dzimumu līdzsvaru vadošos amatos. Norāda, ka Revīzijas palāta
2019. gadā sāka līderības attīstības programmu, kuras mērķis bija attīstīt
potenciālo vadītāju prasmes, nodrošinot vienlīdzīgu vīriešu un sieviešu
līdzdalību.

–

ERP atbilde
atbalsta pasākumus, piemēram, mentorēšanu un koučingu.
Izpētīt esošās atbalsta iniciatīvas, piemēram, Komisijas
sieviešu talantu attīstības programmu;
intervēt cilvēkus, kas pamet darbu ERP, tostarp uzdot
jautājumus nolūkā noskaidrot, kāpēc sievietes dodas prom,
un sagatavot dokumentu, kurā apkopots intervijās
uzzinātais. Reizi gadā analizēt visas intervijas ar
darbiniekiem, kas aiziet no darba, un apspriest gūto pieredzi
ar attiecīgajām struktūrvienībām.
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Turpmākie pasākumi saistībā ar 2018.–2020. gada rīcības plānu
tika veikti lielāka projekta ietvaros, lai sagatavotu jauno
ERP 2021.–2025. gada daudzveidības un iekļaušanas politikas
rīcības plānu, ko pieņēma 2021. gada maijā. Ar jauno rīcības
plānu mēs cenšamies samazināt jebkādu iespējamo
nevienlīdzību. Mēs mudināsim vīriešus izmantot vecāku
atvaļinājumu un organizēsim sesijas, kurās vīrieši, kas
izmantojuši vecāku atvaļinājumu, varēs dalīties pieredzē, vai
aicināsim brīvprātīgos būt par kontaktpunktu vīriešiem, kuri
vēlas saņemt konsultācijas par šo jautājumu.
18. Atzinīgi vērtē Revīzijas palātas dalību Apvienotajā komitejā vienlīdzīgu
iespēju jautājumos un vienlīdzīgu iespēju rīcības plānā 2018.–
2020. gadam, kurā risināti arī ar vecumu un invaliditāti saistīti jautājumi.
Aicina Revīzijas palātu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par
rīcības plāna īstenošanu.

Turpināsim arī ikgadējās paaugstināšanas amatā procedūras
ex post analīzi, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz grūtniecības un
dzemdību vai vecāku atvaļinājumu, nepilna laika darbu vai
citiem darbinieku demogrāfiskajiem aspektiem (piemēram,
vecumu, valstspiederību, līguma veidu) nav aizspriedumu.
Plānojam atbalstīt nepilna darba laika darbu, ieviešot darbinieku
uzskaites sistēmu ar mērķi piedāvāt kompensāciju nodaļām un
apakšpalātām par pilnslodzes ekvivalentu skaita mazināšanos,
ko izraisījis nepilna laika darbs un visi darbinieku ilgstošas
prombūtnes gadījumi (piemēram, grūtniecības un dzemdību
atvaļinājums, atvaļinājums personisku iemeslu dēļ, pagarināts
slimības atvaļinājums, pārcelšana citā amatā). Mēs piedāvāsim
kompensāciju departamentiem, kuri ir visvairāk cietuši šo
zaudējumu dēļ.
Visbeidzot, mēs popularizēsim veselīgu darba un privātās dzīves
līdzsvaru, mudinot galveno uzmanību pārvirzīt uz darba
rezultātiem, ņemot vērā kultūras un organizatoriskos aspektus,
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ERP atbilde
nevis darba stundas un fizisko klātbūtni, lai darba grupas
hibrīdrežīmā varētu strādāt elastīgā vidē. Visā 2021. gada
pirmajā pusē mēs jau esam rīkojuši kampaņu par tiesībām būt
bezsaistē un darba un privātās dzīves līdzsvaru, un plānojam
turpināt darbu šajā virzienā.
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19. Mudina Revīzijas palātu censties panākt turpmākus uzlabojumus
saistībā ar darbinieku ģeogrāfisko līdzsvaru (konkrēti AST funkciju grupas
1.–4. un 5.–9. pakāpē, kur ir pārmērīgi liels skaits atsevišķu valstu
valstspiederīgo). Aicina Revīzijas palātu sagatavot rīcības plānu jaunu
darbinieku pieņemšanai darbā, pievēršot uzmanību ģeogrāfiskajam
līdzsvaram, kā noteikts Civildienesta noteikumu 7. pantā.

ERP atbilde
ERP piedalās iestāžu sanāksmēs ar EPSO, lai pārrunātu
daudzveidīgāka kandidātu loka piesaistīšanas un darbinieku
ģeogrāfiskā līdzsvara palielināšanas paraugpraksi. Mēs
turpināsim sadarboties EPSO projektā, lai sadarbībā ar
dalībvalstīm izstrādātu līdztiesības un daudzveidības uzraudzības
instrumentu darbinieku pieņemšanai darbā. Reizi gadā ERP gada
sociālajā bilancē publicē arī informāciju par ģeogrāfisko
pārstāvību ERP, iekļaujot visu darbinieku, tostarp vadītāju un
palīgu, sadalījumu pēc valstspiederības. Jaunajā ERP 2021.–
2025. gada daudzveidības un iekļaušanas politikas rīcības plānā
mēs vēlamies pārrunāt ar ERP locekļiem no nepietiekami
pārstāvētām valstīm, kā piesaistīt un veicināt pieteikumu
iesniegšanu un iegūt daudzveidīgāku kandidātu loku. Vēlāk
ERP sagatavos rīcības plānu, kurā būs iekļauts Eiropas
Parlamenta apsvērums un ERP analīze. ERP izmantos šo rīcības
plānu, lai ierosinātu diskusiju.
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20. Norāda, ka elastīgs darba režīms ir pieejams visiem darbiniekiem,
izņemot dažas kategorijas, kurās tas nav iespējams praktisku iemeslu dēļ.
Tomēr norāda, ka 2019. gadā lielākā daļa darbinieku, kuri izmantoja šo
darba režīmu, bija sievietes (87 % darbinieku, kas strādāja nepilnu slodzi,
un 68 % darbinieku, kuri izmantoja vecāku atvaļinājumu). Aicina Revīzijas
palātu apsvērt šo situāciju saistībā ar karjeras iespējām un daudzveidības
politiku Revīzijas palātā. Mudina Revīzijas palātu papildināt jau pastāvošo
elastīgo darba režīmu, paredzot aizsargāt darbinieku tiesības būt
bezsaistē.

ERP atbilde
Vienlīdzīgas iespējas
ERP 2021. gada maijā pieņēma jaunu 2021.–2025. gada
daudzveidības un iekļaušanas politikas rīcības plānu. Ar jauno
rīcības plānu mēs cenšamies samazināt jebkādu iespējamo
nevienlīdzību. Mēs mudināsim vīriešus izmantot vecāku
atvaļinājumu un organizēsim sesijas, kurās vīrieši, kas
izmantojuši vecāku atvaļinājumu, varēs dalīties pieredzē, vai
aicināsim brīvprātīgos būt par kontaktpunktu vīriešiem, kuri
vēlas saņemt konsultācijas par šo jautājumu. Turpināsim arī
ikgadējās paaugstināšanas amatā procedūras ex post analīzi, lai
pārliecinātos, ka attiecībā uz grūtniecības un dzemdību vai
vecāku atvaļinājumu, nepilna laika darbu vai citiem darbinieku
demogrāfiskajiem aspektiem (piemēram, vecumu,
valstspiederību, līguma veidu) nav aizspriedumu. Plānojam
atbalstīt nepilna darba laika darbu, ieviešot darbinieku uzskaites
sistēmu ar mērķi piedāvāt kompensāciju nodaļām un
apakšpalātām par pilnslodzes ekvivalentu skaita mazināšanos,
ko izraisījis nepilna laika darbs un visi darbinieku ilgstošas
prombūtnes gadījumi (piemēram, grūtniecības un dzemdību
atvaļinājums, atvaļinājums personisku iemeslu dēļ, pagarināts
slimības atvaļinājums, pārcelšana citā amatā). Mēs piedāvāsim
kompensāciju departamentiem, kurus šie zaudējumi skar
visvairāk. Visbeidzot, popularizēsim veselīgu darba un privātās
dzīves līdzsvaru, mudinot galveno uzmanību pārvirzīt uz darba
rezultātiem, ņemot vērā kultūras un organizatoriskos aspektus,
nevis darba stundas un fizisko klātbūtni, lai darba grupas
hibrīdrežīmā varētu strādāt elastīgā vidē. Visā 2021. gada
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21. Piekrīt Revīzijas palātas piezīmēm par augsto dzīves dārdzību
Luksemburgā kā vienu no galvenajiem faktoriem, kas apgrūtina personāla
pieņemšanu un paturēšanu darbā. Atkārtoti pauž bažas par augošo
pirktspējas nevienlīdzības problēmu, ar ko saskaras Luksemburgā
strādājošie Eiropas Savienības civildienesta ierēdņi.

ERP atbilde
pirmajā pusē mēs rīkojām kampaņu par tiesībām būt bezsaistē
un darba un privātās dzīves līdzsvaru un plānojam turpināt
darbu šajā virzienā.

–
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Ēkas un drošība
22. Atzinīgi vērtē K2 ēkas modernizāciju nolūkā uzlabot šīs ēkas tehnisko
aprīkojumu, ņemot vērā jaunos problēmjautājumus vides jomā, un
pārveidot pašreizējās arhīvu telpas, kas digitalizācijas dēļ vairs nav
vajadzīgas, par kopīgu kopdarba un labjutības telpu kopumu, piemēram,
sanāksmju un videokonferenču telpām un kafijas stūrīšiem.

ERP atbilde

–

23. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2017. gadā veica priekšizpēti un ka
tās rezultāti tika ņemti vērā pašreizējā modernizācijas projektā. Norāda, ka
Revīzijas palāta turpina izmantot individuālus birojus un veido tikai dažas
–
kopdarba telpas. Atzinīgi vērtē to, ka tika organizētas īpašas sesijas, lai par
šo projektu informētu darbiniekus, un ka saņemtās atsauksmes kopumā
bija pozitīvas.
24. Atzinīgi vērtē drošības perimetra uzlabojumus, jo īpaši papildu žogu,
jaunu stāvvietu barjeru un K3 ēkas autostāvvietas iebrauktuves izbūvi (šis
projekts bija jāpabeidz 2020. gadā). Norāda, ka 2019. gadā Revīzijas palāta
papildus regulāriem izdevumiem, piemēram, periodiskām aprīkojuma
pārbaudēm, ieguldīja 123 000 EUR fiziskajā drošībā.

–

43
EP apsvērums par 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

ERP atbilde

25. Pieņem zināšanai pasākumus, kas veikti attiecībā uz darbinieku
drošību, proti, ārkārtas rīcības plānu liela mēroga incidentu gadījumā,
iekšēju procedūru iespējamas kodolavārijas gadījumā un pakalpojumu
līmeņa vienošanos ar Eiropas Ārējās drošības dienestu, lai gūtu labumu no
tā ieteikumiem par komandējumiem uz augsta un kritiska apdraudējuma
valstīm.

–

Vide
26. Norāda, ka 2019. gada beigās tika veikta ārēja vides vadības un audita
sistēmas (EMAS) revīzija un ka tās rezultātā Revīzijas palāta ir veiksmīgi
atjaunojusi EMAS sertifikātu laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam un
pieņēmusi jaunu rīcības plānu, lai risinātu ārkārtas situāciju klimata jomā.
Norāda, ka Revīzijas palātas CO2 bilance katru gadu tiek publicēta tās
tīmekļa vietnē, lai būtu iespējams sekot līdzi Revīzijas palātas centieniem
samazināt oglekļa pēdu plašāka EMAS projekta ietvaros un lai sasniegtu
ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas iekļauts izaugsmes stratēģijā “Eiropa
2020”, kuru Eiropadome apstiprināja 2010. gadā.

–

Digitalizācija un kiberdrošība
27. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 2018. gada vidū pieņēma
kiberdrošības rīcības plānu trim gadiem. Norāda, ka 2019. gadā tika
sasniegti šādi mērķi: efektīvāka un regulārāka programmatūras vājo vietu
labošana, neatļautas piekļuves mākoņdatošanas pakalpojumiem
novēršana, informācijas drošības pārvaldības novērtēšana un drošības
uzraudzības spēju uzlabošana. Atzinīgi vērtē izpratnes par kiberdrošību
veicināšanas sesiju Revīzijas palātas darbiniekiem. Norāda, ka Revīzijas
palāta izmanto arī kiberdrošības pakalpojumus un infrastruktūru, ko
nodrošina ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība.

–
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28. Atzinīgi vērtē Digitālās vadības komitejas izveidi ar mērķi virzīt uz
priekšu revīzijas digitālo pārveidi saskaņā ar iniciatīvu “Revīzijas palātas
revīzija kļūst digitāla”. Norāda, ka 2019. gadā Revīzijas palātas
starpdisciplināro inovāciju laboratorija ECA Lab, kas koncentrējas uz
revīzijas digitālo pārveidi, izmantojot datus un tehnoloģijas, atbalstīja
desmit revīzijas uzdevumus, tostarp izmēģinājuma projektu par lielo datu
izmantošanu lietderības revīzijā. Aicina Revīzijas palātu ziņot Parlamentam
par visiem šķēršļiem, kas radušies, pieprasot Savienības iestādēm datus
mašīnlasāmā formātā.
29. Atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada aprīlī tika publicēts Revīzijas palātas
Lēmums Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu
atkalizmantošanu un ka Revīzijas palātas IT sistēmas ir balstītas uz
stingriem arhitektūras principiem, kuros ņemta vērā izmaksu un ieguvumu
pieeja attiecībā uz pamattehnoloģijām, kas tiek iepirktas iestāžu līmenī.
Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta izmanto atklātā pirmkoda tehnoloģijas
saskaņā ar šiem principiem. Mudina Revīzijas palātu par prioritāti noteikt
atklātā pirmkoda tehnoloģijas, lai novērstu atkarību no viena pārdevēja,
saglabātu kontroli pār savām tehniskajām sistēmām, nodrošinātu
stingrākus lietotāju privātuma un datu aizsardzības pasākumus un
palielinātu drošību un pārredzamību sabiedrības interesēs.
30. Ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palāta 2016. gadā izstrādāja
rīcības plānu, lai sagatavotos Regulas (ES) 2016/679 ieviešanai un ievērotu
šīs regulas noteikumus, tiklīdz to sāk piemērot Savienības iestādēm,
struktūrām, birojiem un aģentūrām. Norāda, ka atbildība par datu
aizsardzību un informācijas drošību 2019. gadā tika pārstrukturēta, lai
sadalītu un palielinātu piešķirtos resursus.

ERP atbilde
Revīzijā izmantotās tehnoloģijas un dati
ERP 2021.–2025. gada stratēģijā par galveno stratēģisko
prioritāti ir izvirzījusi tehnoloģiju un datu plašāku izmantošanu
revīzijā un ir noteikusi mērķus, lai veicinātu revīzijas darba
digitalizāciju. Tie ir šādi: i) centīsimies iegūt drošu un vieglu
piekļuvi revidējamo vienību datiem; ii) revīzijas darbā veicināsim
digitālās revīzijas kultūru un domāšanas veidu; iii) ieguldīsim
līdzekļus, lai darbinieki varētu apgūt nepieciešamās prasmes un
zināšanas; iv) ieviesīsim jaunos digitālās revīzijas rīkus un
paņēmienus, kas der mūsu revīzijas jomai, tostarp automatizētu
datu vākšanu un analīzi, un liksim lietā priekšrocības, ko dod
ERP līdzšinējā digitālā kapacitāte.
Lai sasniegtu šos mērķus, Palāta ir pieņēmusi Digitālās
koordinācijas komitejas sagatavotu attīstības plānu par datu un
tehnoloģiju izmantošanu revīzijā, kurš turpmākajos piecos gados
jāīsteno iestādes departamentiem. Plāna īstenošanas posmā
prioritāte būs izpētīt, kā var piekļūt ES iestāžu datiem un kā
ERP varēs iegūt datus izmantojamā formātā. Šajā kontekstā mēs
ziņosim par visām grūtībām, ar kurām saskarsimies, lai iegūtu
mašīnlasāmus datus no iestādēm.
Tika izveidota jauna nodaļa, kuras uzdevums ir atbalstīt datu
zinātnes un tehnoloģijas izmantošanu revīzijā. Tās sastāvā ir
kvalificēti datu zinātnieki un IT revidenti, un tā ir strādājusi cieši
kopā ar visām revīzijas apakšpalātām, lai turpinātu digitalizēt
revīzijas darbu.
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31. Mudina Revīzijas palātu ņemt vērā Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja ieteikumus sākt jaunas sarunas par Iestāžu licencēšanas
nolīgumu un īstenošanas līgumu – ko 2018. gadā parakstīja Savienības
iestādes un Microsoft –, lai panāktu digitālo suverenitāti, nepieļautu
atkarību no viena pārdevēja un kontroles trūkumu un nodrošinātu
personas datu aizsardzību.

ERP atbilde
ERP IT sistēmas balstās uz stingriem arhitektūras principiem,
kuros ņemta vērā izmaksu un ieguvumu pieeja saskaņā ar
pašlaik izmantotajām tehnoloģijām, kas iepirktas iestāžu līmenī.
Pamatojoties uz šiem kritērijiem, kā sava portfeļa galvenās
sastāvdaļas 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”.
ERP cieši ievēro Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja
ieteikumus un pilnībā atbalsta ES iestāžu (ko pārstāv EK
DIGIT ĢD) centienus pielāgot Microsoft līgumu Eiropas
Savienības regulai.

Iestāžu sadarbība
32. Mudina Revīzijas palātu attīstīt turpmāku sinerģiju un racionalizāciju ar
citām Savienības struktūrām, izmantojot iestāžu sadarbību. Norāda, ka
Revīzijas palāta izmanto citu iestāžu vai kopā ar citām iestādēm sniegtus
instrumentus un pakalpojumus, piemēram, pakalpojumu līmeņa
vienošanos ar Komisijas atalgojuma biroju, kura attiecas uz pensiju,
finansiālo tiesību un algu pārvaldību. Norāda, ka Revīzijas palāta izmanto
Komisijas IT instrumentus tādās jomās kā komandējumi, cilvēkresursi,
apmācība un rakstiskā tulkošana. Atzinīgi vērtē dalību kopīgās iepirkuma
procedūrās ar dažādām citām iestādēm IT, rakstiskās tulkošanas u. c.
jomās.

Pakalpojumu līmeņa vienošanās
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.
ERP ir ieinteresēta veicināt sinerģiju ar citām ES iestādēm,
parakstot pakalpojumu līmeņa vienošanās, un mēs plānojam
izmantot katru iespēju sadarbībai ar citām ES iestādēm un
struktūrām. Eiropas Revīzijas palātai pašlaik ir plaša
pakalpojumu līmeņa vienošanās ar Eiropas Komisiju par
veselības apdrošināšanu, bezdarba apdrošināšanu, pensijām,
algu aprēķināšanu un maksājumiem, kā arī par finanšu tiesību
pārvaldību un komandējumu izdevumiem, un ar citām
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33. Atzīst, ka saskaņā ar iestāžu pieņemto metodiku rakstiskās tulkošanas
ārpakalpojumu izmaksas 2019. gadā bija 2 740 366 EUR un ka tas pats
lappušu skaits būtu izmaksājis 4 647 880 EUR, ja attiecīgos tulkojumus
būtu veikuši iekšējie dienesti.

ERP atbilde
ES iestādēm, lai nodrošinātu iestāžu savstarpējās IT
lietojumprogrammas. Lai gan ne vienmēr tiek veikta oficiāla
izmaksu un ieguvumu analīze, šīs vienošanās sniedz
nepārprotamas priekšrocības ERP. Mēs sadarbojamies ar
Komisiju arī citās jomās, piemēram, profesionālajā apmācībā, un
sadarbībā ar citām iestādēm organizējam dažādas iepirkuma
procedūras. ERP nekavējoties izmantos citas iestāžu sadarbības
iespējas.

–
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34. Aicina Revīzijas palātu sniegt informāciju par visiem administratīvo
procesu efektivitātes uzlabojumiem, kas ir būtiski, ņemot vērā aizvien
pieaugošo darba slodzi. Atgādina arī to, ka patlaban notiekošās reformas ir
nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka Revīzijas palāta ir labi sagatavota
reaģēšanai uz turpmākiem izaicinājumiem.

Mūsu darba efektivitāte
ERP pastāvīgi tiecas palielināt darba efektivitāti gan revīzijās
ticamības deklarāciju vajadzībām, gan lietderības revīzijās.
Ņemot vērā mūsu 2021.–2025. gada stratēģiju, šajā laikposmā
pārskatīsim savu metodiku un praksi, lai piemērotu un pielāgotu
ticamības revīzijas pieeju. Šī pieeja paredz, ka pastiprināti
izmantosim tos datus, IT rīkus un tehnoloģijas, kuros mēs
saskatām īstermiņa potenciālu izmantošanai finanšu revīzijās
par pārskatu ticamību un ieņēmumu un administratīvo
izdevumu pareizības revīzijās. ERP izmanto ikvienu iespēju, lai
racionalizētu procedūras, uzlabotu efektivitāti un iespējami
vairāk resursu veltītu pamatdarbībai. Jaunākais piemērs mūsu
centieniem šajā virzienā ir nodoms samazināt mūsu Lingvistiskās
un redakcionālās direkcijas tulkošanas un rediģēšanas darba
apjomu, samazinot rediģēšanas darbus uz vietas un vairāk
izmantojot ārpakalpojumus, lai tulkotājiem dotu iespēju tiešāk
atbalstīt revidentus viņu darbā, piemēram, palīdzēt revīzijas
ziņojumu sagatavošanā un mutiskajā tulkošanā sanāksmēs ar
revidentiem. AĪpašo ziņojumu sagatavošanas vidējais ilgums
2018.–2020. gada stratēģiskajā periodā bija 15,1 mēnesis.
Laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam katru gadu publicēja
16,9 ziņojumus. Mēs turpināsim centienus samazināt īpašo
ziņojumu vidējo sagatavošanas ilgumu, vienlaikus saglabājot
kvalitāti.
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35. Aicina Revīzijas palātu izpētīt iespēju pievienoties Pārredzamības
reģistram, balstoties uz pakalpojumu līmeņa vienošanos. Atzīst iestāžu
sadarbību starp Revīzijas palātu un citām Savienības iestādēm un
struktūrām, izmantojot pakalpojumu līmeņa vienošanās. Vēlas saņemt
informāciju par to, vai pirms noteiktas vienošanās noslēgšanas tiek veikta
izmaksu un ieguvumu analīze.

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Padome 2020. gada
15. decembrī politiskā līmenī apstiprināja iestāžu nolīgumu par
obligātu Pārredzamības reģistru. Jaunais nolīgums aizstās
2014. gada nolīgumu. Tiklīdz trīs iestādes to pieņems saskaņā ar
savām procedūrām, to publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī un tas stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc
publicēšanas. Palāta ņem vērā Iestāžu nolīguma 11. pantā
paredzēto iespēju.

36. Atzinīgi vērtē administratīvo vienošanos, ko parakstīja 2019. gadā un
kas nodrošina satvaru strukturētai sadarbībai starp Revīzijas palātu un
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un veicina savlaicīgu
informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, un
Revīzijas palātas lēmumus, kuri saistīti ar iekšējo izmeklēšanu. Atzinīgi
vērtē to, ka šī vienošanās jau ir nodrošinājusi efektīvāku Revīzijas palātas
un OLAF sadarbību, pastāvīgu kontaktpunktu izveidi, kas nodrošina biežu
informācijas apmaiņu, un ātrāku un regulārāku atgriezenisko saiti par
lietām, kuras Revīzijas palāta nosūta OLAF. Norāda, ka šī vienošanās ietver
arī noteikumus par jautājumiem, kas nav saistīti ar tiešo darbību,
piemēram, par mācību sesiju un darbsemināru organizēšanu un personāla
apmaiņu. Norāda, ka 2019. gadā Revīzijas palāta ziņoja OLAF par desmit
gadījumiem, kuros pastāvēja aizdomas par krāpšanu, salīdzinājumā ar
deviņiem gadījumiem 2018. gadā (astoņi gadījumi tika konstatēti revīzijas
darba gaitā, un par diviem ziņoja trešās personas).

–
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37. Norāda, ka Eiropas Prokuratūra (EPPO) un Revīzijas palāta ir vienojušās
apspriest turpmāku administratīvu vienošanos, kas strukturētu to
sadarbību. Aicina Revīzijas palātu attiecīgi informēt Parlamenta Budžeta
kontroles komiteju. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir devusi
ieguldījumu EPPO iekšējās revīzijas dienesta izveidē.

Administratīvais nolīgums ar EPPO
Revīzijas palāta un EPPO vienojās un pieņēma darba vienošanos,
kas tika parakstīta 2021. gada septembrī. Nolīgumā ir uzsvērtas
kopīgas intereses palielināt efektivitāti cīņā pret krāpšanu,
korupciju un jebkādu citu noziedzīgu kaitējumu ES finanšu
interesēm un, kur vien iespējams, izvairīties no centienu
dublēšanās. Jo īpaši tika panākta vienošanās par šādiem
punktiem un nosacījumiem: savlaicīga sadarbība informācijas un
datu nosūtīšanas, piekļuves un apmaiņas jomā; piesardzības
pasākumi, ko veic ERP; EPPO piekļuve ERP telpām, lai veiktu
izmeklēšanu; un informācija, ko EPPO sniedz ERP revīzijas
vajadzībām. Abas puses sadarbosies arī apmācības jautājumos
kopīgo interešu jomās un var apmainīties ar personālu.
Paredzētas arī regulāras ERP un EPPO sanāksmes.

38. Atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada oktobrī tika parakstīts saprašanās
memorands ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kurā ir izklāstīta praktiskā
kārtība informācijas par ECB uzraudzības darbībām izplatīšanai.

–
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39. Atzinīgi vērtē Revīzijas palātas sadarbību ar dalībvalstu augstākajām
revīzijas iestādēm, kas Revīzijas palātai dod iespēju veicināt neatkarīgas
ārējās revīzijas darbu Savienībā un tās dalībvalstīs. Pieņem zināšanai
Revīzijas palātas iesaistīšanos Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu
organizācijas (INTOSAI), Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas
(EUROSAI) un INTOSAI Eiropas reģionālās grupas darbā, jo īpaši tās darba
grupās par revīziju vides jomā, informācijas tehnoloģijām un katastrofām
piešķirto līdzekļu revīziju, kā arī darba grupā par revīziju un ētiku.

–

40. Norāda, ka Eiropas Ombuds (saistībā ar apspriešanos ar visām
Savienības iestādēm) aicināja Revīzijas palātu sniegt komentārus par
Ombuda praktisko ieteikumu projektu ES pārvaldes iestādēm par
ES oficiālo valodu lietošanu saziņā ar sabiedrību (lieta SI/98/2018/DDJ), uz
ko Revīzijas palāta atbildēja, norādot, ka tās pašreizējā politika jau ir
atbilstīga. Prasa šajā procesā iekļaut valstu zīmju valodas.

Valstu zīmju valodu lietošana
ERP veiks analīzi par iespējām iekļaut valstu zīmju valodas.

41. Uzsver Revīzijas palātas centienus vēl vairāk uzlabot veidu, kā tā
komunicē ar ieinteresētajām personām, medijiem un sabiedrību. Ir
informēts, ka pēc 2019. gada Eiropas vēlēšanām Revīzijas palāta izveidoja
–
publikāciju portālu, kurā visi Parlamenta deputāti var iepazīties ar
attiecīgiem faktiem un skaitļiem. Atzinīgi vērtē to, ka šis publikāciju portāls
tagad ir publiski pieejams arī Revīzijas palātas tīmekļa vietnē un ļauj ātri un
viegli meklēt ziņojumus un publikācijas. Atzinīgi vērtē pašreizējo Revīzijas
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42. Atzinīgi vērtē to, ka ir ievērojami pieaugusi mediju interese par
Revīzijas palātas darbu un ka sevišķi plaši tiek atspoguļoti tās īpašie
ziņojumi.

–

Iekšējā vadība, iekšējā kontrole, sniegums
43. Pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta progresa uzraudzībā izmanto
galveno snieguma rādītāju kopumu. Atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas
veiktā analīze liecināja, ka 96 % no ieteikumiem, kuri tika sniegti
2015. gada pārskatā, un 94 % no 2015. gada īpašajos ziņojumos
sniegtajiem ieteikumiem ir īstenoti pilnībā, lielākajā daļā aspektu vai dažos
aspektos. Norāda, ka Revīzijas palāta ir publicējusi 6 gada pārskatus,
36 īpašos ziņojumus, 3 atzinumus, 18 ieskatus gaidāmajās revīzijās un
4 citas publikācijas, kas ir daļa no Palātas 2019. gadā sagatavotajām
kopumā 67 publikācijām. Norāda, ka 2019. gadā aptuveni 52 % no
Revīzijas palātas revīzijas resursiem tika izmantoti darbam pie ticamības
deklarācijām un Savienības aģentūru un citu struktūru finanšu revīzijām.
Aicina Revīzijas palātu ziņot par īpašo ziņojumu un citu produktu ietekmi
un apmierinātību ar tiem, kā arī par izraudzītajiem revīzijas tematiem.

Mūsu darba pievienotās vērtības mērīšana
Mēs vērtējam sava darba paredzamo ietekmi un noderību,
aptaujājot Palātas ziņojumu lasītājus Eiropas Parlamentā,
Padomē, Komisijā, ES aģentūrās, dalībvalstu pastāvīgajās
pārstāvniecībās, dalībvalstu aģentūrās un augstākajās revīzijas
iestādēs, NVO, akadēmiskajās aprindās, plašsaziņas līdzekļos, kā
arī citas personas. Kopš 2018. gada esam rīkojuši anonīmas
elektroniskās aptaujas, lai lūgtu mūsu ziņojumu lasītājus sniegt
atsauksmes par dažiem no tiem. Respondenti var sniegt
kvalitatīvu ziņojumu novērtējumu un vispārējus ierosinājumus
attiecībā uz mūsu darbu. Šo informāciju publicējam īpašā gada
darbības pārskatu sadaļā. 2020. gadā 84 % aptaujāto uzskatīja,
ka mūsu publikācijas ir lietderīgas (2019. gadā – 88 %), un 75 %
uzskatīja, ka mūsu ziņojumiem varētu būt ietekme (2019. gadā –
81 %). Pēc 2021.–2025. gada stratēģijas pieņemšanas mēs arī
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pārskatīsim un vajadzības gadījumā atjaunināsim darbības
novērtēšanas pasākumus.
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44. Aicina Revīzijas palātu budžeta izpildes apstiprināšanas kontekstā
izpētīt iespējas, kā sniegt plašāku informāciju par citu Savienības iestāžu
administratīvajiem izdevumiem. Atkārtoti norāda, ka Revīzijas palātas
vispārējā revīzijas pieeja ir jāpapildina ar turpmāku revīzijas darbu un
mērķtiecīgāku novērtējumu. Atkārtoti aicina rūpīgāk pārbaudīt citu
Savienības iestāžu administratīvos izdevumus un atbalsta darbības, jo īpaši
saistībā ar jautājumiem, kas kļūst svarīgāki vai pat kritiski svarīgi.

DFS 5. izdevumu kategorijas “Administrācija” revīzija notiek
atbilstīgi Palātas ticamības deklarācijas revīzijas metodikai, un
tādējādi mēs varam nodrošināt konkrētu novērtējumu. Daudzus
gadus esam konsekventi ziņojuši, ka šī ir zema riska joma, kurā
kļūdu īpatsvars ir zemāks par būtiskumu. Mūsu revīzijas darbs
2019. gadā ietvēra uzraudzības un kontroles sistēmu pārbaudi
atsevišķās ES struktūrās, kā arī tādu jautājumu kā
līgumdarbinieku skaita palielināšana. Atbilstīgi 2021.–2025. gada
stratēģijai centīsimies papildināt gada pārskatā ietverto
kvantitatīvo informāciju ar kvalitatīviem elementiem,
pamatojoties uz konkrētu sistēmu un atbilstības pārbaudes
darba rezultātiem. Palātas plānošanas pieeja ietver rūpīgu
revīziju atlasi, ņemot vērā mūsu stratēģiskos mērķus,
identificētos riskus un ieinteresēto personu viedokļus (tostarp
EP Komiteju priekšsēdētāju konferences viedokļus). Mēs darām
visu iespējamo, lai izvēlētos pieejamajiem resursiem atbilstīgas
revīzijas tēmas. Palāta pašlaik pārdomā pieeju ticamības
deklarācijas revīzijai, bet norāda, ka kļūdu īpatsvara rādītāju
izstrādei papildu izdevumu jomās būtu ievērojami jāpalielina
resursi.
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Mūsu darba efektivitāte
ERP pastāvīgi tiecas palielināt darba efektivitāti gan revīzijās
ticamības deklarāciju vajadzībām, gan lietderības revīzijās.
Ņemot vērā mūsu 2021.–2025. gada stratēģiju, šajā laikposmā
pārskatīsim savu metodiku un praksi, lai piemērotu un pielāgotu
ticamības revīzijas pieeju. Šī pieeja paredz, ka pastiprināti
izmantosim tos datus, IT rīkus un tehnoloģijas, kuros saskatām
īstermiņa potenciālu izmantošanai finanšu revīzijās par pārskatu
ticamību un ieņēmumu un administratīvo izdevumu pareizības
revīzijās.

45. Atzinīgi vērtē Revīzijas palātas centienus parasti sagatavot īpašos
ziņojumus 13 mēnešu laikā, ievērojot Finanšu regulu, taču norāda, ka
vidējais īpašo ziņojumu sagatavošanai vajadzīgais laiks joprojām pārsniedz
minēto termiņu.

ERP izmanto ikvienu iespēju, lai racionalizētu procedūras,
uzlabotu efektivitāti un iespējami vairāk resursu veltītu
pamatdarbībai. Jaunākais piemērs mūsu centieniem šajā
virzienā ir nodoms samazināt mūsu Lingvistiskās un
redakcionālās direkcijas tulkošanas un rediģēšanas darba
apjomu, samazinot rediģēšanas darbus uz vietas un vairāk
izmantojot ārpakalpojumus, lai tulkotājiem dotu iespēju tiešāk
atbalstīt revidentus viņu darbā, piemēram, palīdzēt revīzijas
ziņojumu sagatavošanā un mutiskajā tulkošanā sanāksmēs ar
revidentiem.
Īpašo ziņojumu sagatavošanas vidējais ilgums 2018.–2020. gada
stratēģiskajā periodā bija 15,1 mēnesis. Laikposmā no 2013. līdz
2017. gadam katru gadu publicēja 16,9 ziņojumus. Mēs
turpināsim centienus samazināt īpašo ziņojumu vidējo
sagatavošanas ilgumu, vienlaikus saglabājot kvalitāti.
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46. Atzinīgi vērtē iekšējo revīziju, kas veikta attiecībā uz Revīzijas palātas
locekļu un augstas pakāpes ierēdņu komandējumu izdevumiem, Revīzijas
palātas locekļu reprezentācijas izdevumiem un Revīzijas palātas
automobiļu parka izmantošanu, lai pārbaudītu, cik uzticamas ir Revīzijas
palātas pārvaldības un kontroles sistēmas, kuras tiek piemērotas Palātas
locekļiem un augstas pakāpes ierēdņiem. Norāda, ka lielākā daļa pēc
nejaušības principa atlasīto darbību, ko pārbaudīja Iekšējās revīzijas
dienests (IAS), atbilda Revīzijas palātas noteikumiem un procedūrām.

ERP atbilde

–

47. Norāda, ka savos 2020. gada 17. decembra secinājumos Tiesas
ģenerāladvokāts ir konstatējis, ka konkrēts Revīzijas palātas loceklis ir
pārkāpis Revīzijas palātas locekļu rīcības kodeksu, ļaunprātīgi izmantojot
viņa amatam piešķirtās tiesības un privilēģijas attiecībā uz darbībām, kas
nav saistītas ar viņa pienākumiem, proti, dodoties neattaisnotā prombūtnē
–
un nedeklarējot ārējas darbības, neatļautā veidā nododot konfidenciālu
informāciju, kā arī iesaistoties interešu konfliktā. Atzinīgi vērtē to, ka
Revīzijas palāta pieprasīja OLAF veikt izmeklēšanu, ierosināja lietu Tiesā un
ir apņēmusies ievērot ieteiktās sankcijas, lai atgūtu visus Savienības
budžetam radušos zaudējumus.
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48. Norāda, ka revīzija apliecināja, ka OLAF izmeklētā konkrētā Revīzijas
palātas locekļa lieta ir bijis atsevišķs gadījums. Norāda, ka ziņojumā bija
secināts, ka Revīzijas palātas pārvaldības un kontroles sistēmās ir bijuši
atsevišķi trūkumi, kas pēc tam tomēr ir efektīvi novērsti, un ka kopumā
–
pašreizējās pārvaldības un kontroles procedūras ir uzticamas. Ņem vērā,
ka IAS ir sniedzis ieteikumus, kuru mērķis ir vēl vairāk uzlabot pārvaldības
un kontroles sistēmu, ka revīzijas ziņojums ir stingri konfidenciāls un ka visi
Revīzijas palātas locekļi un ģenerālsekretārs ir saņēmuši šo ziņojumu.

49. Pieņem zināšanai ģenerāladvokāta G. Hogan 2020. gada 17. decembra
secinājumus, kuros viņš skaidri norāda, ka ir noticis Revīzijas palātas
locekļa amata uzlikto pienākumu pārkāpums, un iesaka piemērot
sankcijas, atņemot konkrētajam loceklim tiesības uz pensiju un ar tām
saistītās priekšrocības divu trešdaļu apmērā, sākot ar sprieduma
pasludināšanas dienu izskatāmajā lietā.

–
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50. Norāda, ka visi IAS 2019. gada darba programmā iekļautie revīzijas
uzdevumi ir pabeigti, izņemot trīs uzdevumus, kas turpināsies 2020. gadā:
“Vienošanās par PMO pakalpojumiem”, “Ēku/objektu līgumu pārvaldības
modeļa revīzija” un “Apmācība, kas nav valodu kursi”. Norāda, ka
2019. gadā IAS pabeidza divus atlikušos no 2018. gada darba programmas
izraudzītos uzdevumus. Norāda, ka IAS apstiprināja tās horizontālās
komitejas stratēģisko nozīmi, kura ir atbildīga par Revīzijas palātas
veiktajām kvalitātes nodrošināšanas pārbaudēm saistībā ar revīzijas
politiku, standartiem un metodiku. Atzinīgi vērtē to, ka tiek īstenots IAS
ieteikums izstrādāt kvalitātes kontroles pasākumus.

–

51. Pieņem zināšanai, ka IAS izvērtēja lēmuma projektu par Revīzijas
palātas iekšējās kontroles sistēmu 2019. gadā. Norāda, ka IAS ierosināja
lēmuma projektā iekļaut papildu noteikumu, lai deleģētajiem
kredītrīkotājiem skaidri uzdotu 2019. gadā īstenot iekšējās kontroles
principus un raksturlielumus un vismaz reizi gadā veikt vispārēju
novērtējumu par visas iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu un darbību,
un ka tas pirmo reizi būtu jādara ne vēlāk kā 2020. gada darbības pārskata
sagatavošanas laikā.

–
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52. Atzinīgi vērtē IAS uzskatu, ka kopumā ir veiktas uzticamas ex post
pārbaudes attiecībā uz lielāko daļu augsta riska jomu Ģenerālsekretariāta
direktorātu darbā, pamatojoties uz riska reģistru un darbības mērķiem.
Atzinīgi vērtē – jo īpaši ņemot vērā iepriekšējās problēmas, kas
konstatētas saistībā ar konkrētu Revīzijas palātas locekli veiktajā OLAF
izmeklēšanā, – informāciju, ka IAS nav konstatējis tik būtiskus trūkumus,
kas liktu nopietni apšaubīt to iekšējās kontroles sistēmu vispārējo
uzticamību, kuras pilnvarotais kredītrīkotājs ir ieviesis attiecībā uz
2019. gada finanšu operāciju likumību un pareizību. Priecātos šādu
jaunāko informāciju saņemt arī turpmāk.

Iekšējās revīzijas dienests turpinās katru gadu sniegt šo
informāciju budžeta lēmējinstitūcijām, izmantojot “Eiropas
Revīzijas palātas gada pārskatu budžeta izpildes
apstiprinātājiestādēm par iekšējās revīzijas darbību”.

53. Piekrīt Revīzijas palātas pašreizējai stratēģijai uzlabot ticamības
deklarācijas pievienoto vērtību, vairāk pievērsties Savienības darbības
snieguma aspektiem un nodrošināt, ka mērķgrupām tiek sniegti skaidri
vēstījumi. Norāda, ka 2019. gadā četru augstāko revīzijas iestāžu grupa,
proti, Igaunijas, Nīderlandes, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu
augstākās revīzijas iestādes, veica Revīzijas palātas stratēģijas salīdzinošo
izvērtēšanu. Norāda, ka ziņojums tika publicēts 2020. gada martā un
sniedz vērtīgu ieguldījumu nākamajā stratēģijā.

–
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Pārredzamība
54. Norāda, ka Revīzijas palātas locekļiem ir atļauts izmantot dienesta
transportlīdzekļus, pildot dienesta pienākumus. Norāda, ka dienesta
transportlīdzekļu izmantošana citiem braucieniem neietilpst šādu
pienākumu izpildē un ka kopš 2017. gada 1. janvāra ir ievērojami
samazinājušās ar dienesta automašīnu izmantošanu saistītās izmaksas un
nobraukto kilometru skaits. Uzsver jaunos noteikumus par dienesta
automašīnu un autovadītāju izmantošanu, lai nodrošinātu, ka Revīzijas
palātas locekļu braucieni ir saistīti tikai ar viņu pienākumu izpildi. Atkārtoti
pauž viedokli, ka dienesta transportlīdzekļus nedrīkst izmantot privātām
vajadzībām nekādos apstākļos, ņemot vērā to, ka šāda prakse var kaitēt
gan Revīzijas palātas, gan visu Savienības iestāžu reputācijai. Norāda, ka
2020. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni noteikumi, ar kuriem tika ieviesta
ikmēneša iemaksa 100 EUR apmērā par transportlīdzekļu neoficiālu
izmantošanu, kā arī Revīzijas palātas locekļu un ģenerālsekretāra atbildība
par konkrētām izmaksām un maksām.

ERP atbilde
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55. Uzskata, ka Revīzijas palāta ir veikusi tikai ļoti ierobežotus turpmākos
pasākumus saistībā ar rezolūcijas par 2018. gada budžeta izpildes
apstiprināšanu 18. punktu, kurā aicināts ieviest Revīzijas palātas locekļu
atvaļinājuma reģistru. Norāda, ka Revīzijas palāta apsvērs iespēju veikt
salīdzinošu analīzi par citās Savienības iestādēs spēkā esošajiem
noteikumiem un paraugpraksi attiecībā uz augstas pakāpes Savienības
amatpersonu klātbūtni un prombūtni, kā noteikts Regulā (ES) 2016/300.
Atgādina, ka Parlaments ir nepārprotami aicinājis Revīzijas palātu izveidot
procedūras, ar kurām tiktu reģistrēts Revīzijas palātas locekļu ikgadējais
atvaļinājums, slimības atvaļinājums un neatrašanās darbā citu iemeslu dēļ,
nolūkā nodrošināt to, ka tiek efektīvi reģistrēti visi tās locekļu ņemtie
atvaļinājumi. Uzsver, ka pašreizējā prakse varētu apdraudēt Savienības
pilsoņu un iestāžu uzticēšanos Revīzijas palātai.

Atvaļinājumu reģistrs
ERP locekļiem, tāpat kā citām augstākajām ES amatpersonām,
nav tiesību uz ikgadējo atvaļinājumu. Viņi nav ne darba
attiecībās ar savu iestādi, ne ierēdņi saskaņā ar Civildienesta
noteikumiem. Šo situāciju apstiprināja 2021. gadā veiktā citu
iestāžu, jo īpaši to iestāžu, uz kuru locekļiem attiecas Regula (ES)
2016/300, prakses salīdzinošā analīze. Tomēr ERP locekļiem ir
pienākums uzticētās pilnvaras (Revīzijas palātas locekļu un
bijušo locekļu rīcības kodeksa 10. pants “Saistības un lojalitāte”,
OV L 30/10, 28.1.2021.) Savienības dienestā pildīt saskaņā ar
Līgumiem. Šis saistību pienākums ietver pienākumu apmeklēt
noteiktas sanāksmes. ERP iekšējos noteikumos ir iedibinājusi
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, kurā
ir šī informācija un visi apliecinošie dokumenti. Mēs regulāri
reģistrējam, kā locekļi apmeklē Palātas, administratīvās
komitejas un apakšpalātu sanāksmes. Pirmo reizi informācija par
to ir iekļauta mūsu 2020. gada darbības pārskatā (49. lpp.).
Turpmākajos gados esam nolēmuši turpināt sniegt šādu
informāciju par locekļu klātbūtni sanāksmēs. Iesniegtie skaitļi
liecina, ka augstais apmeklētības līmenis nav radījis problēmas
saistībā ar kvorumu.
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56. Pieņem zināšanai, ka, ņemot vērā Revīzijas palātas locekļu pienākumu
apmeklēt visas sanāksmes, kuras rīko Revīzijas palāta, apakšpalātas un
administratīvā komiteja, kurai viņi ir piederīgi, Revīzijas palātas
sekretariāts uztur apmeklējumu reģistru. Norāda, ka tas atspoguļo
Revīzijas palātas locekļu klātbūtni un prombūtni un parāda arī to, kuras
prombūtnes Palātas priekšsēdētājs uzskata par attaisnotām. Norāda, ka
apmeklējumu reģistrs ir Revīzijas palātas Reglamenta īstenošanas
noteikumu elements.

–

Interešu konflikti, aizskaroša izturēšanās un trauksmes celšana
57. Aicina Revīzijas palātu sniegt informāciju par rezultātiem saistībā ar
trim sūdzībām par aizskarošu izturēšanos, par kurām tika ziņots un kuras
tika izmeklētas 2019. gadā. Norāda, ka tās tika izskatītas saskaņā ar
procedūrām, kas noteiktas politikā, kuras mērķis ir uzturēt apmierinošu
darba vidi un apkarot psiholoģisku un seksuālu uzmākšanos. Pieņem
zināšanai, ka izdevumu ziņā katra gadījuma izmeklēšana tika veikta iekšēji
un tādējādi neradīja papildu izmaksas. Atzinīgi vērtē nodomu ik pēc trim
gadiem izvērtēt Revīzijas palātas politiku attiecībā uz darbinieku
aizsardzību pret aizskarošu izturēšanos un veikt šādu izvērtēšanu
2020. gadā.

Aizskarošas izturēšanās gadījumi
2019. gadā Juridiskais dienests reģistrēja trīs sūdzības par
iespējamu aizskarošu izturēšanos. Divos gadījumos
iecēlējiestāde nolēma sākt administratīvu izmeklēšanu. Abas
lietas tika izmeklētas saskaņā ar Revīzijas palātas Lēmumu
Nr. 99–2007, ar ko nosaka vispārīgus īstenošanas noteikumus
attiecībā uz administratīvas izmeklēšanas veikšanu. Viena lieta
tika izbeigta bez disciplināriem pasākumiem, jo nebija
pietiekamu pierādījumu, lai pamatotu, ka iespējamā aizskaršana
ir notikusi. Citā lietā iecēlējiestāde secināja, ka ir notikusi
neatbilstoša rīcība, un tika piemērota līmeņa pazemināšana.
Atlikušajā lietā Ētikas komiteja sniedza atzinumu, uz kura
pamata lietu izbeidza, neveicot turpmākus pasākumus. Palātas
pašreizējais iekšējais tiesiskais regulējums attiecībā uz
uzmākšanos tiek pārskatīts.
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58. Uzsver, ka Polijas un Horvātijas augstākās revīzijas iestādes veica
nozīmīgu Revīzijas palātas ētikas satvara salīdzinošo izvērtēšanu. Norāda,
ka kolēģu atzinumos ir norādīts, ka Revīzijas palātas ētikas kontroles
sistēma būtu vēl vairāk jāuzlabo, veicot vispusīgāku ētikas risku
novērtējumu, nodrošinot lielāku konsekvenci un skaidrību noteikumos par
ētiku un uzlabojot informācijas un komunikācijas pasākumus.

Ētikas satvars
Atjauninot Rīcības kodeksu un locekļu ētikas satvaru, kā arī
atjauninot ētikas padomdevēju grupas pilnvaras un sastāvu,
ERP jau ir ņēmusi vērā lielu daļu kolēģu ieteikumu. Pašlaik mēs
strādājam, lai ētikas satvaru atjauninātu attiecībā uz visu
personālu, ietverot visaptverošu ētikas riska novērtējumu.
Turklāt ERP ētikas satvars ir viena no potenciāli noderīgākajām
revīzijām 2023. gadā. Jaunais ētikas satvars ir prioritārs
uzdevums, bet tā atjaunināšana ir atlikta līdz 2022. gadam, lai to
varētu revidēt 2023. gadā.
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59. Atbalsta salīdzinošajā izvērtēšanā paustos secinājumus, ka interešu
deklarācijas būtu regulāri jāatjaunina, kas palielinātu to ticamību. Atkārtoti
pauž bažas par to, ka interešu deklarācijas ir pašdeklaratīvas un ka, ņemot
vērā pašreizējo tiesisko regulējumu, ne Revīzijas palātai, ne tās Ētikas
komitejai nav nekādu izmeklēšanas pilnvaru, lai nodrošinātu deklarēto
datu patiesumu un pilnīgumu. Aicina Revīzijas palātu nodrošināt, lai tās
locekļi iesniegtu interešu deklarācijas, nevis deklarācijas par interešu
konflikta neesamību. Uzsver, ka ir jāpastiprina pašreizējās procedūras,
tostarp arī Ētikas komitejas procedūras, lai nodrošinātu interešu konfliktu
neesamību. Piekrīt, ka Ētikas komitejai ir izšķiroša nozīme tajā ziņā, ka
Palātas priekšsēdētājs un locekļi tai var lūgt konsultāciju par jebkuru ar
ētiku saistītu jautājumu un par rīcības kodeksa interpretāciju. Turklāt
norāda, ka komitejai ir uzticēts apstiprināt visas ārējās darbības, ko īsteno
locekļi, tostarp bijušie locekļi, kuri plāno veikt kādu darbību nākamajos
divos gados pēc aiziešanas no Revīzijas palātas, taču pašu par sevi to nevar
uzskatīt par efektīvu instrumentu, ar ko nodrošina interešu konfliktu
neesamību, kā tas jau norādīts pagājušā gada rezolūcijā par budžeta
izpildes apstiprināšanu. Atzinīgi vērtē pārskatītā Revīzijas palātas locekļu
un bijušo locekļu ētikas kodeksa pieņemšanu un jo īpaši plašāko
informāciju, kas prasīta interešu deklarācijās, un Ētikas komitejas
pastiprināto lomu. Norāda, ka Revīzijas palāta publicēs gada ziņojumus par
šī kodeksa piemērošanu. Norāda arī to, ka Revīzijas palāta patlaban
pārskata ētikas satvaru attiecībā uz saviem darbiniekiem.

ERP atbilde

Deklarācijas
Saskaņā ar nesen (2021. gada janvārī) atjaunināto Revīzijas
palātas locekļu un bijušo locekļu rīcības kodeksu Revīzijas
palātas locekļiem ir pienākums iesniegt “interešu deklarāciju”,
kas tagad jāiesniedz katru gadu un dažos īpašos gadījumos
biežāk, piemēram, ja būtiski mainās deklarējamā informācija.
Locekļi atbild par savām deklarācijām, kas publicētas mūsu
tīmekļa vietnē. Mūsu jaunā rīcības kodeksa 19. panta 7. punktā
tagad ir noteikts, ka Palāta katru gadu pieņems ziņojumu par
kodeksa piemērošanu, tostarp par Ētikas komitejas darbu. Šo
ziņojumu publicē Palātas tīmekļa vietnē.
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Pilnvarotā kredītrīkotāja deklarācija
87 Es, apakšā parakstījies Eiropas Savienības Revīzijas palātas ģenerālsekretārs, kā
pilnvarotais kredītrīkotājs
o

paziņoju, ka šajā ziņojumā iekļautā informācija ir pilnīga 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.

88 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.

89 Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu
kaitēt iestādes interesēm.

Luksemburgā, 2022. gada 24. martā

Zacharias Kolias
Ģenerālsekretārs
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Pielikumi
I pielikums. Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību
2021. gadā.
Lai piekļūtu dokumentam, izmantojiet šo saiti.
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