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Kopsavilkums
I Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības finanšu ārējās revīzijas iestāde.

Pildot šo uzdevumu, mēs darbojamies kā neatkarīga Savienības iedzīvotāju finansiālo
interešu aizstāve, sekmējot ES finanšu labāku pārvaldību 1.

II Šajā dokumentā apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2019. finanšu gadu iegūti

41 ES aģentūras un citu Savienības struktūru revīzijās, kuras esam veikuši atbilstoši
savām pilnvarām. Dokumenta beigās ir saite uz ticamības deklarācijām (revīzijas
atzinumiem) par aģentūru pārskatu ticamību un šiem pārskatiem pakārtoto ieņēmumu
un maksājumu likumību un pareizību, kā arī jautājumi un apsvērumi, kas nav pretrunā
šiem revīzijas atzinumiem. Visas šīs ticamības deklarācijas ir publicētas arī
kopsavilkuma paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī (OV), kur pievienota saite uz attiecīgajiem
dokumentiem Palātas tīmekļa vietnē.

III Aģentūru revīzija par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu kopumā apstiprināja

pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos gados. Ticamības
deklarācijās, kas sagatavotas par katru aģentūru, mēs sniedzām
o

revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru
pārskatu ticamību;

o

revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru
pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību;

o

revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu aģentūru
pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību, izņemot ACER un EASO,
par kurām sniedzām atzinumu ar iebildēm.

IV Tomēr attiecībā uz lielāko daļu aģentūru mēs vērsām uzmanību uz jomām, kurās ir

iespējami uzlabojumi, formulējot apstākļu akcentējuma un citu jautājumu punktus un
apsvērumus, kuri nav pretrunā sniegtajiem revīzijas atzinumiem.

1

Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast pārskatos par mūsu darbību, mūsu
sagatavotajos pārskatos par ES budžeta izpildi, īpašajos ziņojumos, apskatos un atzinumos
par jauniem vai grozītiem ES tiesību aktiem vai citiem lēmumiem, kuri ietekmē finanšu
pārvaldību (www.eca.europa.eu).
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Ko mēs revidējām
01 ES aģentūras ir atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas ar sekundārajiem

tiesību aktiem, lai pildītu īpašus tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri
palīdz ES iestādēm izstrādāt un īstenot politikas virzienus. Dalībvalstīs tās ir labi
pamanāmas, un tām ir nozīmīga ietekme uz politikas veidošanu, lēmumu pieņemšanu
un programmu īstenošanu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei būtiskās jomās, tādās kā
veselība, drošība, drošums, brīvība un tiesiskums. Šajā kopsavilkumā mēs izmantojam
abreviatūras, kas ir aģentūru pilnā nosaukuma saīsinājumi. Akronīmu saraksts ir sniegts
dokumenta beigās.

02 Ir triju veidu aģentūras: decentralizētās aģentūras, Komisijas izpildaģentūras un
citas struktūras. Atšķirības starp tām ir aprakstītas turpmāk tekstā.

03 Aģentūru skaits gadu gaitā ir palielinājies. Līdz 2019. gada beigām tas bija

pieaudzis līdz 43 aģentūrām, kā parādīts 1. attēlā. Šajā skaitlī ietvertas divas jaunākās
aģentūras – EPPO un ELA –, kaut arī 2019. gadā tās vēl nebija finansiāli neatkarīgas.
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1. attēls. Aģentūru skaita palielināšanās
Decentralizētās aģentūras
Izpildaģentūras
Citas struktūras
EPPO

Cedefop, Eurofond
*ESA tika izveidota 1958. gadā.

ELA

VNV

eu-LISA
EASO, EBI, EAAPI, EVTI
ACER, BEREC birojs, Eiropols

Aģentūru
skaits

ERCEA, REA, EIT
FRA
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
CEPOL, EFCA, Chafea
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EVA, ETF

EASME
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Piezīme. Attēlā minētie gadi attiecas uz gadu, kad stājās spēkā aģentūras izveides akts.
* Dažas no aģentūrām iepriekš darbojās kā starpvaldību organizācijas atšķirīgā statusā.
Avots: ERP gada pārskats par ES aģentūrām 2018. finanšu gadā.

04 Visas Komisijas izpildaģentūras atrodas Briselē vai Luksemburgā. Decentralizētās

aģentūras un citas struktūras ir izvietotas visā Eiropas Savienībā, kā parādīts 13. attēlā.
Par to atrašanās vietu lemj Padome vai Padome kopā ar Eiropas Parlamentu. Pēc
Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības EMA un EBI 2019. gada
pirmajā pusē tika pārvietotas attiecīgi uz Amsterdamu un Parīzi. EPPO atrodas
Luksemburgā, bet ELA būs Bratislavā (Slovākijā).
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Decentralizēto aģentūru pārziņā ir konkrētas rīcībpolitikas
vajadzības

05 Darbojas 34 decentralizētas aģentūras2, un tām ir liela
nozīme ES rīcībpolitikas sagatavošanā un īstenošanā, proti,
tās veic tehniskus, zinātniskus, darbības nodrošināšanas
un/vai regulatīvus uzdevumus. To uzdevums ir risināt
konkrētas rīcībpolitikas vajadzības un pastiprināt sadarbību
Eiropas mērogā, apvienojot ES un dalībvalstu valdību
tehnisko un specializēto zinātību. Aģentūras ir izveidotas uz
nenoteiktu laiku ar Padomes vai Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu.

Avots: ERP.

Komisijas izpildaģentūras īsteno ES programmas

06 Sešas Komisijas izpildaģentūras3 īsteno izpildes un darbības nodrošināšanas

uzdevumus saistībā ar ES programmām. Tās ir izveidotas, lai darbotos noteiktu laika
posmu.

Citām struktūrām ir īpašas pilnvaras

07 Šīs trīs citas struktūras ir Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), Euratom

Apgādes aģentūra (ESA) un Vienotā noregulējuma valde (VNV). EIT, kas atrodas
Budapeštā, ir neatkarīga, decentralizēta ES struktūra, kura apvieno zinātniskos,
uzņēmējdarbības un izglītības resursus nolūkā stiprināt Savienības inovācijas spējas,
piešķirot finansējumu dotācijām. Tas tika izveidots uz nenoteiktu laiku. ESA, kas
atrodas Luksemburgā, tika izveidota uz nenoteiktu laiku, lai saskaņā ar Euratom līgumu
nodrošinātu regulāru un taisnīgu kodoldegvielu piegādi ES lietotājiem. VNV, kas
atrodas Briselē, ir galvenā vienotā noregulējuma mehānisma iestāde Eiropas banku
savienībā. Valdes pamatuzdevums ir ar iespējami mazāku ietekmi uz reālo ekonomiku
un publiskajām finansēm ES dalībvalstīs un citur nodrošināt pienācīgu noregulējumu
bankām, kuras kļūst maksātnespējīgas.

2

ACER, BEREC birojs, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EVA, EFCA,
EFSA, EIGE, EAAPI, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, EVTI, ETF, EUIPO, eu-LISA,
EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Eiropols, FRA, Frontex, GSA.

3

Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA.
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Aģentūras finansē no dažādiem avotiem atbilstoši dažādām
DFS kategorijām

08 Kopējais 2019. gada budžets visām aģentūrām, izņemot VNV, bija aptuveni

3,3 miljardi EUR. Tas atbilst 2,2 % no ES vispārējā budžeta 2019. gadam (2018. gadā:
2,1 %), kā parādīts 2. attēlā.

09 VNV 2019. gada budžets bija 7,92 miljardi EUR (2018. gadā: 6,9 miljardi EUR). To
veido kredītiestāžu un atsevišķu investīciju sabiedrību iemaksas, kas paredzētas
vienotā noregulējuma fonda izveidei un VNV administratīvo izdevumu finansēšanai.

10 Decentralizēto aģentūru un citu struktūru budžets sedz personāla,

administratīvos un pamatdarbības izdevumus. Izpildaģentūras īsteno programmas, ko
finansē no Komisijas budžeta, un viņu pašu budžets (2019. gadā kopumā aptuveni
267 miljoni EUR) ir paredzēts vienīgi to personāla un administratīvajiem izdevumiem.
Summa (saistību apropriācijas), ko sešas izpildaģentūras Komisijas vārdā 2019. gadā
izpildīja, bija aptuveni 13,88 miljardi EUR (2018. gadā: 11,3 miljardi EUR).

2. attēls. Aģentūru finansējuma avoti 2019. gadā

148,50 miljardi EUR
ES vispārējais budžets

2,06 miljardi
EUR
ES (Komisijas)
subsīdijas/ iemaksas

0,03 miljardi
EUR
Piešķirtie ieņēmumi

0,84 miljardi EUR
Valsts uzraudzības iestāžu
nodevas, maksas un
iemaksas

0,33 miljardi EUR
Pārējie ieņēmumi

13,88 miljardi EUR 7,9 miljardi EUR
Izpildaģentūru pamatdarbības
budžets

VNV budžets kopā

Avots: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts; Eiropas Savienības provizoriskie
2019. gada pārskati, Izpildaģentūru gada darbības pārskati par 2019. gadu, ERP apkopojums.
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11 Lielākā daļa aģentūru, ieskaitot visas izpildaģentūras, gandrīz pilnībā tiek

finansētas no ES vispārējā budžeta. Pārējās finansējumu daļēji vai pilnībā iegūst no
nodevām un maksām, ko maksā nozares, un no to valstu tiešajām iemaksām, kuras
piedalās šo aģentūru darbībās. Aģentūru budžeta sadalījums atbilstoši ieņēmumu
avotam ir redzams 3. attēlā.

3. attēls. Aģentūru 2019. gada budžets atbilstoši ieņēmumu avotam

Aģentūru izkārtojums atkarībā
no kopējo ieņēmumu lieluma

378,6 EIT
346,5 EMA

(miljoni EUR)

310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2

Ieņēmumi, ko
Komisija
piešķīrusi
deleģētiem
uzdevumiem

≈ 25

ES vispārējā
budžeta
iemaksas

≈ 2 064

Valsts
uzraudzības
iestāžu nodevas,
maksas un
iemaksas

≈ 838

75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Kredītiestāžu
iemaksas
vienotajā
noregulējuma
fondā un VNV

Frontex
EASA
Eurojust
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EVA
EVTI
EBI
CdT
Eiropols
GSA
ERA
EAAPI
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
Cepol
EIGE
BEREC birojs
ESA
REA
ERCEA
EACEA
EASME
INEA
Chafea

Tradicionālās
(finansē
galvenokārt no
subsīdijām)

Izpildaģentūras

≈ 7 886

7 885,7 VNV

251,6 EUIPO
17,6 CPVO

Piezīme. Neietver citus dažādus ieņēmumus vai budžeta rezerves.
Avots: aģentūru 2019. gada provizoriskie pārskati, ERP apkopojums.

Pilnībā
pašfinansējošas
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12 ES Oficiālajā Vēstnesī publicētie aģentūru 2019. gada budžeti parādīti 4. attēlā.

Tie iedalīti atbilstoši izdevumu veidam (I sadaļa ir personāla izdevumi, II sadaļa ir
administratīvie izdevumi un III sadaļa ir pamatdarbības izdevumi kopā ar visām citām
izmantotajām sadaļām), nevis atbilstoši darbībai.

4. attēls. ES Oficiālajā Vēstnesī publicētie aģentūru 2019. gada izdevumi
I sadaļa
(personāla izdevumi)

0%

20 %

40 %

II sadaļa
(administratīvie izdevumi)

60 %

80 %

III un citas sadaļas
(pamatdarbības izdevumi)

100 %

INEA
ERCEA
EASME
REA
ERA
EACEA
EBI
ETF
EAAPI
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
EVTI
ACER
CdT
Eiropols
Cedefop
EFSA
ECDC
BEREC birojs
EVA
EFCA
ENISA
Cepol
EASA
EIGE
CPVO
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
VNV
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Avots: aģentūru 2019. gada provizoriskie pārskati, ERP apkopojums.

KOPĒJAIS BUDŽETS
(miljoni EUR)

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1
108,7
22,9
22,0
11,2
36,0
138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2
5,7
52,1
16,7
16,9
9,3
196,4
7,9
18,5
15,7
346,8
436,0
95,5
102,9
0,2
138,1
330,1
416,0
29 376,3
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13 Lielākā daļa aģentūru neīsteno lielas pamatdarbības izdevumu programmas, bet

gan nodarbojas ar tehniska, zinātniska vai regulatīva rakstura uzdevumiem. Tāpēc
lielāko daļu aģentūru budžetu veido personāla un administratīvie izdevumi. Kopumā
aģentūru personāla un administratīvie izdevumi atbilst aptuveni 11 % no kopējiem
ES personāla un administratīvajiem izdevumiem. Sk. 5. attēlu.

5. attēls. ES iestāžu un struktūru personāla un administratīvie izdevumi*
2019. gadā
(miljoni EUR)

41 aģentūra un citas
struktūras

1 269,8

Eiropas Komisija

8 163,0

Eiropas Parlaments

1 072,7

Padome

361,8

99,9
91,4

330,2

Eiropas Savienības
Tiesa

Eiropas Revīzijas

172,2 132,1 palāta

Eiropas Ekonomikas un Eiropas Ārējās
sociālo lietu komiteja darbības dienests
Citas iestādes (Reģionu
komiteja, Eiropas Ombuds un
Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājs)

*Personāla izdevumos ietilpst izdevumi par darbiniekiem, kas strādā gan pamatdarbības, gan
administratīvajā jomā. Pensiju iemaksas aģentūru skaitliskajos datos nav iekļautas(izņemot
pašfinansētās un daļēji pašfinansētās).
Avots: Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets; Eiropas Komisijas 2019. finanšu gada
provizoriskie gada pārskati un aģentūru 2019. gada provizoriskie pārskati, ERP apkopojums.
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14 Līdzekļi no ES vispārējā budžeta 2,06 miljardu EUR apmērā tiek piešķirti saskaņā
ar DFS kategorijām, kā parādīts 6. attēlā.

6. attēls. Aģentūru finansējums atbilstoši ES vispārējā budžeta
DFS kategorijai
(miljoni EUR)
Kopā: 2 064,6

1 013,4

DFS 1.a apakškateg.

56,5

DFS 2. kateg.

Konkurētspēja
Ilgtspējīga izaugsme:
izaugsmei un nodarbinātībai
dabas resursi

ACER
BEREC birojs
Cedefop
EASA
EBI
ECHA
EAAPI
EIT
EMSA
ENISA
ERA
EVTI
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EVA
EFCA

973,4

DFS 3. kateg.

Drošība un pilsonība

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Eiropols
FRA
Frontex
Chafea

Avots: aģentūru 2019. gada provizoriskie pārskati, ERP apkopojums.

20,5

0,2

DFS 4. kateg. DFS 5. kateg.
Globāla Eiropa

ETF

Administrācija

ESA

Atskaitot VNV, CdT,
EUIPO un CPVO.
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15 Darbinieku skaits katrā aģentūrā 2019. gada beigās parādīts 7. attēlā. Kopumā

aģentūrās strādāja aptuveni 11 900 darbinieku 4 (2018. gadā: aptuveni 11 400),
aptuveni 15 % no kopējā darbinieku skaita 5, kas strādā ES iestādēs un aģentūrās.

7. attēls. Darbinieku skaits katrā aģentūrā 2019. gada beigās
Decentralizētās
aģentūras
0

200

EUIPO
Eiropols
EMA
EASA
REA
Frontex
ECHA
ERCEA
EASME
EFSA
EACEA
VNV
INEA
EASO
ECDC
EMSA
Eurojust
EVTI
eu-LISA
EVA
CdT
EBI
GSA
ERA
EAAPI
ETF
FRA
Cedefop
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
Chafea
ENISA
EIT
EU-OSHA
CPVO
EIGE
CEPOL
BEREC birojs
ESA
ELA
EPPO

Avots: aģentūras, ERP apkopojums.

Izpildaģentūras

400

600

Citas struktūras

800

2019. gadā aģentūrās
strādāja apmēram
15 % no ES iestādēs
un aģentūrās
nodarbināto
kopskaita (FTE)

1 000

1 200
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Budžeta pieņemšanas un budžeta izpildes apstiprināšanas
procedūras ir līdzīgas visām aģentūrām, izņemot EUIPO, CPVO
un VNV

16 Lielākajai daļai decentralizēto aģentūru un citu struktūru, kā arī visām Komisijas
izpildaģentūrām ikgadējās budžeta pieņemšanas un izpildes apstiprināšanas
procedūras ir Eiropas Parlamenta un Padomes pārziņā. Budžeta izpildes
apstiprināšanas procedūras laika grafiks ir parādīts 8. attēlā.

8. attēls. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra vairākumam
aģentūru
līdz n+1 gada 1. jūnijam

līdz n+1 gada 15. novembrim

līdz n+2 gada februāra vidum

ERP pieņem aģentūru
sākotnējos apsvērumus

ERP nosūta ikgadējo ziņojumu par
ES aģentūrām, tostarp ticamības
deklarāciju, EP un Padomei

Padome pieņem ieteikumus par
izpildes apstiprināšanu un nosūta
tos EP

Līdz n+1 gada
1. martam

Līdz n+1 gada
1. jūlijam

No n+1 gada decembra līdz
n+2 gada janvāra beigām

Līdz n+2 gada marta
beigām

aģentūras nosūta savus
provizoriskos pārskatus ERP

aģentūras pieņem savus
galīgos pārskatus

ES Budžeta kontroles komiteja
(CONT) un Padomes Budžeta
komiteja uzklausa ES aģentūru
direktorus

EP plenārsēdē notiek ziņojuma
pieņemšana, un EP izlemj, vai
apstiprināt budžeta izpildi vai
atlikt apstiprināšanu

Avots: ERP.

17 Tomēr divām decentralizētajām aģentūrām, kas sevi pilnībā finansē pašas (CPVO

un EUIPO), par budžetu lemj un budžeta izpildi apstiprina attiecīgi Administratīvā
padome vai Budžeta komiteja, nevis Eiropas Parlaments un Padome. Līdzīgi ir ar VNV,
kur ikgadējā budžeta pieņemšanas un izpildes apstiprināšanas procedūra ir uzticēta
Valdei.

ES aģentūru tīkls veicina sadarbību starp aģentūrām un saziņu
ar ieinteresētajām personām

18 ES aģentūru tīkls (EUAN) veicina sadarbību starp aģentūrām un saziņu ar

ieinteresētajām personām. Aģentūras izveidoja EUAN kā savstarpējas sadarbības
platformu, lai pastiprinātu aģentūru pamanāmību, apzinātu un veicinātu iespējamos
efektivitātes ieguvumus un radītu pievienoto vērtību. Tīkls darbojas saskaņā ar
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prioritātēm, par kurām aģentūras ir vienojušās stratēģijas dokumentā, kas paredzēts
pieciem gadiem (2015.–2020. g.), un gada darba programmām, kurās konkretizētas to
darbības un mērķi. Viens no svarīgiem uzdevumiem, kas uzticēts tīklam, ir nodrošināt
efektīvu saziņu starp aģentūrām un to ieinteresētajām personām, kuras galvenokārt ir
ES iestādes. Rotācijas kārtībā tīklu katru gadu vada cita aģentūra.
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Mūsu revīzija
Mūsu pilnvaras aptver ikgadējās revīzijas, īpašas revīzijas un
atzinumus

19 Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā, mēs
revidējām 6:
1)

visu aģentūru pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus7 un budžeta izpildes
pārskatus8 par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

2)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

20 Pamatojoties uz mūsu veikto revīziju rezultātiem, mēs sniedzam Eiropas

Parlamentam un Padomei vai citām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm
(sk. 16. punktu) atsevišķu ticamības deklarāciju par katru aģentūru attiecībā uz to gada
pārskatu ticamību un pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Atbilstīgos
gadījumos mēs papildinām ticamības deklarāciju ar nozīmīgiem revīzijas apsvērumiem.

21 Palāta arī veic revīzijas, publicē īpašos ziņojumus un sniedz atzinumus par

konkrētām tēmām. Daži no tiem attiecas uz ES aģentūrām. Sk. to sarakstu 12. attēlā.

Mūsu revīzijas ir paredzētas galveno risku novēršanai

22 ES aģentūru pārskatu un pakārtoto ieņēmumu un maksājumu ikgadējā revīzija ir
paredzēta tam, lai novērstu apzinātos galvenos riskus, kas īsi izklāstīti turpmāk.

6

ELA un EPPO 2019. gadā nerevidējām, jo tās vēl nebija finansiāli neatkarīgas.

7

Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas
pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus.

8

Budžeta izpildes pārskati ir pārskati, kuros apkopo visas budžeta operācijas un
skaidrojumus.
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Risks, kas saistīts ar aģentūru pārskatu ticamību, kopumā ir zems

23 Mēs uzskatām, ka risks, kas saistīts ar pārskatu ticamību, kopumā visām

aģentūrām ir zems. Aģentūru pārskatus sagatavo, piemērojot grāmatvedības
noteikumus, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis. Tie balstās uz starptautiski atzītiem
publiskā sektora grāmatvedības standartiem. Iepriekš aģentūru pārskatos mēs esam
konstatējuši tikai dažas būtiskas kļūdas. Tomēr arvien pieaugošais deleģēšanas
nolīgumu skaits, kurus Komisija noslēdz, piešķirot aģentūrām papildu uzdevumus un
ieņēmumus, rada problēmu saistībā ar aģentūru grāmatvedības un budžeta procedūru
konsekvenci un pārredzamību.

Risks saistībā ar ieņēmumu likumību un pareizību kopumā ir zems, taču
ir izņēmumi

24 Lielākajai daļai aģentūru risks saistībā ar pārskatiem pakārtoto ieņēmumu

likumību un pareizību ir zems. Vairākumu aģentūru pilnībā finansē no ES vispārējā
budžeta, un to budžeti un ieņēmumi tiek saskaņoti ar budžeta lēmējiestādēm ikgadējo
budžeta procedūru laikā. Dažas no aģentūrām daļēji vai pilnībā sevi finansē pašas9.
Šajos gadījumos pakalpojumu maksu prasīšanu un iekasēšanu un citas ieņēmumu
iemaksas reglamentē īpaši noteikumi. Riska līmenis attiecībā uz ieņēmumu pareizību
šajās aģentūrās ir vidējs.

Risks saistībā ar maksājumu likumību un pareizību kopumā ir vidējs, taču
vērojamas atšķirības
I sadaļa “Personāla izdevumi”

25 Riska līmenis saistībā ar aģentūru personāla izdevumu likumību un pareizību

kopumā ir zems. Algas galvenokārt pārvalda Komisijas Atalgojuma un individuālo
tiesību birojs, kuru Palāta regulāri revidē. Saistībā ar personāla izdevumiem pēdējos
gados mēs neesam konstatējuši būtiskas kļūdas. Tomēr gadījumos, kad aģentūrām
nākas pieņemt darbā daudz papildu darbinieku īsā laikā, saistībā ar darbā pieņemšanas
procedūru likumību un pareizību mēs esam konstatējuši augstāku riska līmeni.
II sadaļa “Administratīvie izdevumi”

26 Uzskatām, ka riska līmenis saistībā ar aģentūru administratīvo izdevumu likumību
un pareizību ir vidējs. Aģentūrām bieži jāvada iepirkuma procedūras dažādu veidu
9

CdT, CPVO, EASA, EBI, ECHA, EAAPI, EMA, EVTI, EUIPO, VNV.
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pakalpojumiem, un palielinās ar IT saistītās summas. Šīs procedūras bieži vien ietver
sarežģītus iepirkuma noteikumus un procedūras, un aģentūras ne vienmēr spēj sekmīgi
nodrošināt apmierinošu pārredzamības un ieguldīto līdzekļu atdeves līmeni. Iepriekš
nopietnas iepirkuma kļūdas vienmēr ir bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc
Palātai ir nācies sniegt revīzijas atzinumus un apsvērumus ar iebildēm. Turklāt pats
nozīmīgākais aģentūru administratīvo izdevumu komponents ir biroja noma – relatīvi
stabils izdevumu postenis –, kam parasti iepirkums vajadzīgs tikai tad, kad aģentūras
pārceļas uz jaunām telpām. Tā kā tas veido lielu daļu administratīvo izdevumu, kopējais
riska līmenis visai izdevumu kategorijai ir vidējs.
III sadaļa “Pamatdarbības izdevumi”

27 Riska līmenis attiecībā uz pamatdarbības izdevumu likumību un pareizību

aģentūrās ir atšķirīgs, un var būt diapazonā no zema līdz augstam. Tas atkarīgs no
katras aģentūras konkrētā pamatdarbības izdevumu veida. Kopumā šie riski ir līdzīgi
tiem, kuri ietekmē iepirkumu saskaņā ar II sadaļu. Taču summas, kas iesaistītas no
III sadaļas, bieži vien ir daudz lielākas. Attiecībā uz dotācijām, ko izmaksā no budžeta
III sadaļas, iepriekšējās revīzijās ir konstatēts, ka, lai gan aģentūru kontroles sistēmas
kopumā ir uzlabojušās, to darbība ne vienmēr ir pilnībā efektīva.

Kopējais riska līmenis pareizai finanšu pārvaldībai ir vidējs

28 Mēs uzskatām, ka kopējais riska līmenis pareizai finanšu pārvaldībai ir vidējs.

Lielākā daļa mūsu konstatēto problēmu attiecās uz publiskā iepirkuma procedūrām,
kuras nenodrošināja labāko iespējamo ieguldītās naudas atdevi.

29 Vajadzība pēc atsevišķām administratīvām struktūrām un procedūrām visām
aģentūrām rada objektīvu administratīvās lietderības risku.

Citi riski

30 Saskaņā ar mūsu iepriekšējo gadu apsvērumiem un ņemot vērā ES politikas

attīstību dažās jomās, mēs uzskatām, ka riska līmenis ir augstāks, ja aģentūras darbības
ir atkarīgas no dalībvalstu sadarbības, piemēram, Frontex, EASO un ECHA. Frontex ir
pilnvarots nodrošināt Eiropas ārējo robežu integrētu pārvaldību, un tā ir atbildība, kuru
dala ar valstu iestādēm un kuras mērķis ir efektīvi pārvaldīt iekļūšanu Eiropas Savienībā
no ārējām robežām. EASO ir atkarīgs gan no dalībvalstu sadarbības, gan no valstu
ekspertu norīkošanas savu darbību veikšanai. ECHA gadījumā sadarbība ar dalībvalstīm
ir svarīga, jo to valsts izpildiestādēm ir pienākums pārbaudīt informāciju par
uzņēmuma lielumu, ko Aģentūra izmanto, lai aprēķinātu maksas.
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Ja ir aizdomas par krāpšanu, mēs par to informējam Eiropas
Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)

31 Kaut gan mūsu revīzijas nav īpaši plānotas krāpšanas meklēšanai, reizēm mēs

atklājam gadījumus, kuros ir aizdomas par to, ka ir noticis pārkāpums vai krāpnieciska
darbība. Ja tā notiek, mēs informējam OLAF. Pēc tam šos gadījumus pārbauda OLAF un
lemj, vai uzsākt izmeklēšanu, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar dalībvalsts
iestādēm. 2019. gadā mēs saskārāmies ar trim šādiem gadījumiem.

Revīzijas procedūru digitalizācija Eiropas Revīzijas palātā

32 Palāta ir atzinusi, ka revīzijas darbā vairāk jāizmanto digitālie resursi. Digitālās

tehnoloģijas pārveido pasauli vēl nepieredzētā ātrumā. Digitalizācija var aizstāt vai
uzlabot revīziju, kuras pamatā ir statistiskā izlase, ar revīziju, kuras pamatā ir veselas
datu kopas. Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās un lielo datu analīze sniedz būtiskas
iespējas uzlabot finanšu un atbilstības revīziju precizitāti un vispusību. Procesa
automatizācija ir vēl viena jauna tendence, kas var novērst vajadzību cilvēkiem veikt
atkārtotus uzdevumus. Miljoniem ierakstu raksturlielumus var pārbaudīt dažās
minūtēs, uzreiz šādi atzīmējot jebkādus izņēmumus, lai revidenti varētu koncentrēties
uz potenciālajām kļūdām. Revīzijas digitalizācija var arī uzlabot ziņošanas un iekšējās
kvalitātes kontroles procesus, ļaujot automātiski ģenerēt ziņojumus un vizualizācijas.

33 ERP revīzijas darba digitalizācija nozīmē izmantot tehnoloģijas potenciālu, lai

iegūtu kvalitatīvāku un plašāku informācijas pārskatatbildības procesa vajadzībām. Ar
šādām tehnoloģijām revidenti var labāk izmantot pieejamos datus, veikt vairāk
analītiska darba un sniegt lielāku pārliecību Eiropas nodokļu maksātājiem, ātrāk un
vispusīgāk identificējot riskus. Digitalizācija, visticamāk, ilgtermiņā uzlabos efektivitāti.

Gadījuma izpēte – pirmais Eiropas Revīzijas palātas izmēģinājuma
projekts par ES aģentūrām

34 ERP konstatēja, ka ES aģentūru ikgadējā revīzija ir iespēja pārbaudīt automatizēto

revīzijas procedūru potenciālu. Šim projektam mēs atlasījām izpildaģentūras, jo tām ir
līdzīgas administratīvās procedūras un IT sistēmas.
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35 Šis izmēģinājuma projekts, kas ir tikai
pirmais solis ERP fundamentālā pārveides
procesā un automatizācijas iekļaušanā tās
revīzijas procedūrās, tika sākts 2019. gada
sākumā. Mēs ceram, ka revidentu
profesionālā sprieduma papildināšana ar
digitālām darba metodēm un IT rīkiem
nākotnē sniegs būtiskas priekšrocības.

© Shutterstock / By Maxuser.

36 Pirmkārt, mēs analizējām esošās revīzijas procedūras un identificējām izmantotos

datu avotus, cenšoties noteikt automatizācijas potenciālu. Mēs arī izpētījām
iespējamās izmaiņas savās pašreizējās revīzijas procedūrās. Mēs bijām īpaši ieinteresēti
iegūt papīra formātā esošo informāciju elektroniski, lai varētu pāriet no manuāliem uz
automatizētiem procesiem. Mūsu mērķis bija veikt īpašas pārbaudes attiecībā uz visu
darījumu kopu un sagatavot ziņojumu par izņēmumiem, kas revidentiem būtu
jāpārbauda.

37 Pamatojoties uz savu analīzi, mēs konstatējām divas īpaši daudzsološas

tehnoloģijas, kuras varētu atbalstīt mūsu revīzijas darba automatizāciju; tās ir datu
analīze un robotikas procesu automatizācija.
o

Datu analīze nav jauna tehnoloģija, bet lielākas uzglabāšanas kapacitātes attīstība
ir padarījusi to daudz spēcīgāku. Palātas revidentiem jau ir piekļuve vairākiem
datu avotiem, ko izmanto aģentūras. Izmēģinājuma projektā mēs izmantojām
datu analīzes metodes, lai iegūtu, pārveidotu un analizētu datus nolūkā identificēt
un labāk novērtēt riskus un tādējādi plānot un efektīvāk veikt revīzijas procedūras.

o

Robotikas procesu automatizācijas programmatūru var izmantot, lai automatizētu
atkārtojamus, uz noteikumiem balstītus uzdevumus. Šajā izmēģinājuma projektā
programmatūra tika plānota tam, lai veiktu tādu pašu darbību secību, kādu veiktu
lietotājs cilvēks. Īpaši tas palīdzēja revidentiem lejupielādēt dokumentus un citus
datus no aģentūru IT sistēmām un sagatavoja lietas revidētajiem darījumiem.
Programmatūra mijiedarbojas ar šīm IT sistēmām, izmantojot lietotāja saskarni.
Tomēr tā darbojas daudz ātrāk nekā cilvēks un var veikt uzdevumus jebkurā laikā,
piemēram, naktī un nedēļas nogalē.

38 Ciešā sadarbībā ar BUDG ĢD un izpildaģentūrām grupa izguva datus no dažādām

sistēmām, ko izmanto izpildaģentūras. Dati ietvēra no budžeta sistēmas izgūto saistību,
maksājumu, līgumu un rēķinu datumus un summas. Algu saraksta sistēmā grupa
lejupielādēja datus par algām un pabalstiem. Mēs iestrādājām visus šos datus īpašā
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datubāzē, kuru pēc tam izmantojām, lai veiktu automatizētas revīzijas pārbaudes un
analītiskas procedūras, izmantojot datu analīzi.

39 Piemēram, automatizētu pārbaudi var izmantot, lai pārbaudītu, vai budžeta

saistību summa atbilst pamatā esošā līguma vērtībai un vai rēķini ir samaksāti laikus un
noteiktajā termiņā. Revidenti spēja veikt šīs automātiskās pārbaudes attiecībā uz
aptuveni 8 000 maksājumiem un 1 400 saistībām sešās izpildaģentūrās nepilnā
sekundē. Iegūtie rezultāti bija to darījumu saraksts, attiecībā uz kuriem revidentiem
bija jāveic papildu pārbaude.
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1. izcēlums. Izmēģinājuma projekta automatizēto pārbaužu rezultāti
Revīzijas tvērums
Izmēģinājuma projekts ietvēra automatizētas pārbaudes ar mērķi atbalstīt
konkrētas revīzijas procedūras attiecībā uz maksājumiem, saistībām, rēķiniem,
līgumiem un darbplūsmām, aptverot visu sešu izpildaģentūru kopu. Šīs pārbaudes
notika paralēli standarta revīzijas procedūrām, ko veic manuāli.
Provizoriskie rezultāti
Automatizēto pārbaužu provizoriskie rezultāti liecina, ka lielāko daļu jeb 99,98 %
no datu kopas neskāra nekādas problēmas.
Pārbaudēs tika atzīmēts ierobežots darījumu skaits (t. i., izņēmumi), kuru
turpmākas pārbaudes bija jāveic revidentiem.
o

Pārbaudot 1 400 budžeta saistības, lai pārliecinātos, vai to summa ir vienāda
ar attiecīgo juridisko saistību summu, sistēma atzīmēja 51 darījumu.

o

Pārbaudot 7 872 maksājuma pieprasījumus, lai pārliecinātos, vai to summa ir
vienāda ar attiecīgā rēķina summu, sistēma atzīmēja 113 darījumus.

o

Pārbaudot 7 869 maksājuma pieprasījumus, lai pārliecinātos, vai maksājumi ir
veikti tiesību aktos noteiktajos termiņos, sistēma atzīmēja 410 darījumus.

Ar karodziņu atzīmēto darījumu analīze revīzijas grupām ļāva identificēt un
dokumentēt:
o

darījumus, kuros bija kļūdas — piemēram, mēs konstatējām, ka bija uzņemtas
divas budžeta saistības, nevis tikai viena, kā prasīts Finanšu regulā (0,02 % no
pārbaudītajiem darījumiem);

o

nepareizi kodētu datu gadījumus, kuru dēļ automatizētajās pārbaudēs ir
jāatzīmē darījumi, lai gan tajos nav kļūdu (0,21 % no pārbaudītajiem
darījumiem);

o

darījumus bez kļūdām, kas atzīmēti automatizētajās pārbaudēs, norādot uz
nepieciešamību precizēt algoritmu (0,46 % no pārbaudītajiem darījumiem);

o

vērtīgu atgriezenisko informāciju par dažiem darījumu veidiem, kas būs
noderīga automatizēto pārbaužu uzlabošanā.

40 Lai gan šāda veida automatizētas pārbaudes ļauj ļoti īsā laikā pārbaudīt visu datu
kopu, rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no pamatā esošo datu kvalitātes. Projektā atklājās
vairākas datu kvalitātes problēmas tiem datiem, kurus aģentūras bija ievadījušas
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manuāli (galvenokārt līgumu dati). Tās būs jārisina, lai aģentūru IT sistēmas varētu
uzskatīt par uzticamām.

41 Revidenti arī izmantoja automatizētas analītiskās procedūras, lai noteiktu

neparastus modeļus vai darījumus aģentūru algu sarakstā. Sistēma automātiski izveido
grafiskus ziņojumus, kas ļauj revidentiem redzēt šādus modeļus un apsvērt, vai ir
vajadzīga pakārtoto datu turpmāka pārbaude. Šāda ziņojuma piemērs ir sniegts
9. attēlā. Revidenti izmantoja šos ziņojumus, lai noteiktu algu netipiskās vērtības un tās
izceltu tālākām pārbaudēm.

9. attēls. Par attiecīgo pakāpi izmaksātās algas sadalījums atbilstoši
vidējai algai

Avots: ERP.
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Ko mēs konstatējām
42 Aģentūru gada pārskatu revīzija par 2019. gada

31. decembrī slēgto gadu un pārskatiem pakārtoto
ieņēmumu un maksājumu revīzija kopumā apstiprināja
pozitīvos rezultātus, par kuriem esam ziņojuši iepriekšējos
gados.

Avots: ERP – revidenti uz
vietas Covid19 uzliesmojuma sākumā.

10. attēls. 2017.–2018. gada revīzijas atzinumi par aģentūru pārskatiem,
ieņēmumiem un maksājumiem
41 aģentūra

Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Atzinumi

Bez iebildēm (“tīri”)
Ar iebildēm
Negatīvi

Avots: ERP.

Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti atzinumi bez
iebildēm

43 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par

41 aģentūras pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi
atspoguļo aģentūru finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī, kā arī darbības
rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka
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piemērojamie finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības
noteikumi 10.

Punkti “Apstākļu akcentējums” ir svarīgi pārskatu izprašanai (EBI, EMA
un VNV)

44 Šie punkti pievērš lasītāja uzmanību svarīgiem jautājumiem, kas ir būtiski, lai

izprastu pārskatus. 2019. finanšu gadā mēs esam izmantojuši apstākļu akcentējuma
punktus savos ziņojumos par trim aģentūrām: EBI, EMA un VNV.

45 Attiecībā uz EBI, kas iepriekš atradās Londonā un pārcēlās uz Parīzi, mēs vēršam

uzmanību uz Iestādes galīgo pārskatu finanšu pārskatu II.3. skaidrojumu, kurā ietverta
informācija par jautājumu attiecībā uz līdzekļiem 10,1 miljonu EUR vērtībā saistībā ar
EBI Londonas biroja nomas līgumu.

46 Attiecībā uz EMA, kas iepriekš atradās Londonā un pārcēlās uz Amsterdamu, mēs
vēršam uzmanību uz jautājumu saistībā ar nomas līgumu par aģentūras iepriekšējām
telpām Londonā. Līgums ir spēkā līdz 2039. gadam, un tajā nav paredzēta priekšlaicīga
izbeigšana. 2019. gada jūlijā EMA panāca vienošanos ar īpašnieku un sāka iznomāt
agrākās biroja telpas apakšnomniekam atbilstoši nosacījumiem, kuri atbilst primārās
nomas nosacījumiem. Apakšnomas termiņš sakrīt ar EMA nomas līguma beigām. Tā kā
EMA joprojām ir nomas līgumslēdzēja puse, Aģentūrai varētu prasīt maksāt visu
saskaņā ar šo līgumu pienākošos summu, ja apakšnomnieks nepildīs saistības.

47 Attiecībā uz VNV pārskatiem mēs uzsveram, ka revīzijas tvērumā neietilpa

administratīvas apelācijas vai tiesvedība starp noteiktām kredītiestādēm un valstu
noregulējuma iestādēm un Valdi saistībā ar iemaksām vai citas tiesvedības, kas pret
VNV ierosinātas Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesā. To iespējamai ietekmei uz
Valdes finanšu pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu (jo īpaši uz
iespējamām saistībām, uzkrājumiem un saistībām) piemēro īpašu gada revīziju, ko veic
ERP, kā noteikts VNM regulas 92. panta 4. punktā.
Turklāt mēs vēršam uzmanību uz VNV galīgo pārskatu finanšu pārskatu skaidrojumiem,
kuros aprakstīta iespējamā ietekme uz ieguldījumu portfeli, ņemot vērā pašreizējo
Covid-19 krīzi.

10

Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.
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Punktā “Citi jautājumi” aplūkoti īpaši svarīgi jautājumi (Chafea, CdT un
EACEA)

48 Komisijas 2020. gada 29. aprīļa paziņojumā C(2020)2880/1 par īstenošanas

uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām attiecībā uz ES programmām 2021.–
2027. gadam ir paredzēts Chafea uzdevumus nodot aģentūrām, kas atrodas Briselē.
Tomēr, tā kā šīs darbības tiks nodotas citām ES konsolidētajām struktūrām, tas
neietekmē aktīvu un saistību summas 2019. gada pārskatos. Šajā laikā nav iespējams
ticami aplēst iespējamās saistības, kas izriet no šā pārveduma.

49 Attiecībā uz CdT un EACEA mēs norādījām, ka trūkst informācijas par Covid-

19 izraisīto krīzi. Attiecīgā informācija par Covid-19 pasākumu ietekmi uz CdT un EACEA
pašreizējām un gaidāmajām darbībām būtu jāatklāj galīgajos gada pārskatos, ja šāda
informācija ir pamatota galīgo gada pārskatu nosūtīšanas dienā.

Par visu aģentūru pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm

50 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu

aģentūru 2019. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto ieņēmumu
likumību un pareizību. Uzskatām, ka ieņēmumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi
un pareizi.

Punkts “Apstākļu akcentējums” palīdz labāk izprast ieņēmumus (ECHA
un VNV)

51 Attiecībā uz ECHA Palāta atkārtoti uzsver, ka Aģentūra sevi daļēji finansē pati un

saņem maksu no katra uzņēmuma, kas lūdz reģistrēt ķīmiskās vielas saskaņā ar
REACH regulu 11. Aģentūra aprēķina maksas un izsniedz par tām rēķinus, pamatojoties
uz pašu uzņēmumu sniegtām deklarācijām. Aģentūras veiktajās ex post pārbaudēs tika
konstatēta vajadzība ievērojami koriģēt maksas, taču 2019. gada beigās korekciju
kopsumma nebija zināma.

11

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), (OV L 396, 30.12.2006.,
1. lpp.).
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52 Saistībā ar iepriekš 47 punktā aprakstīto jautājumu mēs arī izmantojām “apstākļu
akcentējumu” savā ziņojumā par VNV.

Punktā “Citi jautājumi” aplūkots EVTI un VNV īpaši svarīgs jautājums

53 Attiecībā uz EVTI maksas, ko iekasē no kredītreitingu aģentūrām, ir balstītas uz šo
struktūru ieņēmumiem, uzskatot tās par juridiskām personām, nevis par grupu vai
saistītu sabiedrību grupu. Šādos apstākļos rodas gandrīz likumīga iespēja samazināt
maksas vai izvairīties no tām, pārvedot ES jurisdikcijā esošu kredītreitinga aģentūru
ieņēmumus uz saistītajām sabiedrībām ārpus Eiropas Savienības. Šīs noteikumu
nepilnības iespējamā finansiālā ietekme nav zināma. Iestāde ierosināja Komisijai veikt
vajadzīgos grozījumus.

Turklāt EVTI maksas darījumu reģistriem aprēķina, pamatojoties uz katra atsevišķā
darījumu reģistra piemērojamo apgrozījumu. Lai gan Regula par maksām neparedz
visaptverošu un konsekventu kontroles sistēmu informācijas ticamības nodrošināšanai,
par visiem darījumu reģistriem bija iespējams sniegt neatkarīgu revidentu atzinumus,
kuros norādīts, ka to 2018. gada finanšu pārskati (kas izmantoti maksas aprēķināšanai)
sniedza patiesu un skaidru priekšstatu. Tomēr informāciju, ko tie iesniedza par
darījumu reģistram 2018. gadā paziņoto darījumu skaitu un reģistrēto nenokārtoto
darījumu skaitu 2018. gada 31. decembrī, neatkarīgie revidenti bija pārbaudījuši tikai
ierobežotā mērā. Iestāde informēja Komisiju un ierosināja pārskatīt Regulu.

54 Nenonākot pretrunā savam oficiālajam revīzijas atzinumam, mēs uzsveram, ka

Vienotā noregulējuma valdes Fonda iemaksas aprēķina, pamatojoties uz informāciju,
ko kredītiestādes (un dažas investīciju sabiedrības) sniedz VNV. Mūsu veiktā VNV
ieņēmumu revīzija balstījās uz šo informāciju, taču mēs nepārbaudījām tās ticamību. Tā
kā Vienotā noregulējuma mehānisma regulā nav noteikta visaptveroša un konsekventa
kontroles sistēma, kas nodrošinātu šīs informācijas ticamību, tad kredītiestāžu līmenī
pārbaudes netiek veiktas. VNV tomēr veic informācijas saskaņotības un analītiskās
pārbaudes. Vēl jāpiemin, ka VNV nevar izpaust sīkākas ziņas par katras kredītiestādes
riskā balstītiem iemaksu aprēķiniem, jo tie ir savstarpēji saistīti un ietver konfidenciālu
informāciju par citām kredītiestādēm. Tas ietekmē šo aprēķinu pārredzamību.
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Par aģentūru pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm, izņēmums ir ACER un
Frontex

55 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par

39 aģentūru 2019. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto maksājumu
likumību un pareizību. Uzskatām, ka šīm aģentūrām maksājumi visos būtiskajos
aspektos bija likumīgi un pareizi (sk 10. attēlu).

56 Attiecībā uz ACER mēs sniedzam atzinumu ar iebildēm, pamatojoties uz divām

neatbilstīgām iepirkuma procedūrām. Abos gadījumos aģentūra nebija īstenojusi
atbilstīgas iepirkuma procedūras, un tas nozīmē, ka visi saistītie maksājumi ir nepareizi.
Tādējādi nepareizie maksājumi, kas veikti saskaņā ar līgumiem, kuri izriet no nepareizi
īstenotām iepirkuma procedūrām, veido 6,3 % no visiem ACER 2019. gadā veiktajiem
maksājumiem.

57 Par ESAO mēs sniedzām atzinumu ar iebildēm saistībā ar mūsu revīzijas

konstatējumiem, kas ziņoti kopš 2016. finanšu gada. Veicot ikgadējo revīziju par
2019. gadu, Palāta arī konstatēja, ka vairāki maksājumi, kas saistīti ar ekspertu
konsultantu atlases procedūru, bija nepareizi, jo sistemātiski nebija nekādas
informācijas, kuru mēs varētu izmantot pienācīgai revīzijas darba izsekojamībai.
Kopumā mēs secinām, ka līdzekļu summa, kas saistīta ar šo neapmierinošo situāciju, ir
14,6 % no visu EASO 2019. gadā veikto maksājumu vērtības.

Punkts “Apstākļu akcentējums” par Frontex svarīgu jautājumu

58 Lai gan mēs negrozām savu revīzijas atzinumu par izdevumu likumību un

pareizību, mēs vēršam uzmanību uz to, ka 2019. gadā Frontex pārvaldīja dotāciju
nolīgumus ar sadarbības valstīm par pamatdarbībām 183 miljonu EUR (2018. gadā:
171 miljons EUR) jeb 55 % apmērā no Aģentūras budžeta. Izrādās, ka dažiem ar
aprīkojumu saistītiem izdevumiem, kas ietilpst šajā summā (35 % jeb 64 miljoni EUR no
kopējiem pamatdarbības izdevumiem), ir diezgan liela kļūdu iespējamība. Mēģinājumi
vienkāršot ar tehniskā aprīkojuma izvietošanu saistīto izdevumu finanšu pārvaldību līdz
šim ir bijuši neveiksmīgi. Mēs arī vēlamies uzsvērt, ka Frontex ir īstenojusi vairākus
ieteikumus no mūsu iepriekšējiem ziņojumiem. Konkrēti, saskaņā ar iepriekšējos gados
sniegtajiem ieteikumiem Aģentūra ir veikusi pasākumus ar mērķi uzlabot
ex ante pārbaudes, un attiecībā uz 2019. gada atlīdzības maksājumiem atkal ir ieviesusi
ex post pārbaudes.
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Punkts “Citi jautājumi” par EIGE īpaši svarīgiem jautājumiem

59 Attiecībā uz EIGE mēs atzīmējam, ka Eiropas Savienības Tiesā tiek izskatīta lieta12,

kas ietekmē noteiktus mūsu revīzijas atzinuma aspektus. Lieta ir saistīta ar vairākiem
Lietuvas Augstākās tiesas uzdotiem jautājumiem saistībā ar to, kā ES aģentūrām
piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK 13 par pagaidu
darba aģentūrām. Konkrēti, Lietuvas tiesa ir uzdevusi jautājumu, vai Direktīva attiecas
uz ES aģentūrām kā publiskā sektora iestādēm, kuras veic ekonomisku darbību. Tāpat
Lietuvas tiesa vaicā, vai ES aģentūrām ir pilnībā jāpiemēro minētās Direktīvas 5. panta
1. punkts attiecībā uz pagaidu aģentūru darbinieku tiesībām uz pamata nodarbinātības
nosacījumiem, īpaši attiecībā uz algu. Tā kā Tiesas nolēmums par šiem jautājumiem var
ietekmēt Palātas nostāju attiecībā uz to, kā EIGE izmanto pagaidu darba aģentūru
darbiniekus, Palāta atturēsies no apsvērumu formulēšanas, tostarp no pēcpārbaudes
par attiecīgajiem iepriekšējo gadu apsvērumiem līdz tam, kamēr Tiesa pieņems galīgo
nolēmumu šajā lietā.

Mūsu apsvērumi ir vērsti uz uzlabojamām jomām 29 aģentūrās

60 Papildus atzinumiem un apstākļu akcentējumam un citiem jautājumiem

veltītajiem punktiem mēs formulējām arī 82 apsvērumus par 29 aģentūrām, vēršot
uzmanību uz jomām, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi. Lielākā daļa šo
apsvērumu tāpat kā iepriekšējos gados attiecas uz nepilnībām publiskā iepirkuma
procedūrās.

12

Lieta Nr. C-948/19 (Manpower Lit).

13

OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.
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Publiskā iepirkuma pārvaldība ir joma, kurā joprojām ir vislielākā kļūdu
iespējamība

61 Publiskā iepirkuma noteikumu mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci starp

pretendentiem un panākt preču un pakalpojumu iepirkumus par vislabāko cenu,
ievērojot pārredzamības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas
principus. Mūsu veiktajā revīzijā tika ietverti visu aģentūru pamatlīgumi, īpašie līgumi
un tiešie līgumi. Deviņās aģentūrās (BEREC birojā, Cedefop, EASA, EFSA, EMA, ENISA,
ERA, Eurofound un Eiropolā) Palātas revidētajos līgumos bija vērojamas dažāda veida
publiskā iepirkuma nepilnības, galvenokārt attiecībā uz pareizu finanšu pārvaldību un
pareizību. Turklāt CEPOL mēs konstatējām nepilnības iekšējās kontroles sistēmā, ko
izmanto iepirkuma procedūrā, un attiecībā uz EVA mēs konstatējām nepilnības līguma
uzraudzībā pēc tā stāšanās spēkā. Aģentūras tiek aicinātas turpmāk uzlabot savas
publiskā iepirkuma procedūras, nodrošinot pilnīgu atbilstību piemērojamajiem
noteikumiem.

Labāk jāpārvalda interešu konflikti un darbā pieņemšanas procedūras

62 Veicot aģentūru ikgadējo revīziju par 2019. gadu, mēs konstatējām, ka ir

palielinājies darbā pieņemšanas procedūrās konstatēto nepilnību skaits. Mēs
revidējām darbā pieņemšanas procedūras 19 aģentūrās. Piecās no tām (ACER, EASME,
EMSA, EUIPO un eu-LISA) mēs konstatējām trūkumus.
o

Mēs konstatējām vairākus gadījumus, kad nebija pienācīgi piemēroti iekšējās
kontroles mehānismi, kuru mērķis ir pārvaldīt iespējamos interešu konfliktus
(EASME, EMSA, EUIPO). Mēs konstatējām, ka dažādu atlases komisiju locekļi
sistemātiski nebija deklarējuši un dokumentējuši iespējamos interešu konfliktus,
kas saistīti ar kandidātiem darbā pieņemšanas procedūrā. Ja interešu konflikti
darbā pieņemšanas procesā netiek atklāti vai ja tie netiek pareizi pārvaldīti,
galarezultātā aģentūras var tikt pakļautas tiesvedības un reputācijas riskiem. Šī
problēma var arī izraisīt resursu izšķērdēšanu, ja darbā pieņemšanas procedūras
tiek atceltas vai aizkavētas.

o

Mēs arī konstatējām vairākas nepilnības saistībā ar vienlīdzīgas attieksmes un/vai
pārredzamības principa piemērošanu (ACER, EMSA, EUIPO, eu-LISA), revīzijas
darba izsekojamības trūkumu (EMSA, EUIPO) un vienu gadījumu, kad iekšējās
kontroles mehānismi nebija piemēroti efektīvi (ACER). Šie jautājumi varētu arī
kaitēt attiecīgo aģentūru reputācijai un finansēm.

63 Faktiska vai potenciāla interešu konflikta situācijas var rasties arī tad, ja

darbinieki, kas aiziet no ES civildienesta, ieņem amatus privātajā sektorā. Var tik
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izpausta konfidenciāla informācija, arī bijušie darbinieki var ļaunprātīgi izmantot savus
ciešos personiskos kontaktus un draudzību ar bijušajiem kolēģiem 14. Pat tad, ja tiek
tikai pieļauts, ka šāda situācija pastāv, tas var kaitēt ES reputācijai. Saskaņā ar
EBI sniegto informāciju 2019. gadā EBI izpilddirektors aizgāja no darba, lai kļūtu par
izpilddirektoru Eiropas Finanšu tirgu apvienībā, kas reprezentē finanšu nozari Eiropā.
Uzraudzības padome atļāva bijušajam izpilddirektoram ieņemt jauno amatu ar dažiem
nosacījumiem. 2020. gada janvārī Eiropas Ombuds par šo situāciju sāka izmeklēšanu.
2020. gada 7. maijā Eiropas Ombuds konstatēja, ka EBI lēmums neaizliegt tās
izpilddirektoram ieņemt finanšu nozares lobija uzņēmuma izpilddirektora amatu ir
uzskatāms par administratīvu kļūmi 15. “Šajā konkrētajā gadījumā aizliegums mainīt
amatu būtu bijis nepieciešams un samērīgs pasākums.” 16 Ombuds konstatēja, ka
administratīva kļūme tika pieļauta arī tad, kad EBI nekavējoties neatsauca
izpilddirektora piekļuvi konfidenciālai informācijai. Ombuds sniedza ieteikumus ar
mērķi stiprināt procedūru, ko EBI izmanto, lai risinātu šādas situācijas nākotnē 17.
Ombuda ieteikumā bija noteikts, ka EBI līdz 2020. gada 31. augustam ir jānosūta
Ombudam detalizēta atbilde. EBI nosūtīja šo atbildi 2020. gada 28. augustā 18. Savā
atbildē EBI norādīja, ka ir pieņēmusi jaunu politiku, lai ņemtu vērā Ombuda sīki
izstrādātos ieteikumus.

Konstatētās budžeta pārvaldības nepilnības

64 Saskaņā ar Finanšu regulu budžeta apropriācijas, kas piešķirtas konkrētam gadam,

var pārnest uz nākamo gadu, ja ir ievēroti zināmi nosacījumi 19. Finanšu regulā nav
noteikta šādu pārnesumu maksimālā summa, un šos pārnesumus lielā mērā var
izskaidrot ar darbību daudzgadu raksturu, tomēr, ja summas ir pārāk lielas, tas var
norādīt uz kavējumiem darbības programmu vai iepirkuma plānu īstenošanā. Turklāt
lieli pārnesumi varētu norādīt uz strukturālu problēmu, vāju budžeta plānošanu un,

14

Sk. Eiropas Ombuda 2019. gada 28. februāra lēmumu stratēģiskajā izmeklēšanā
OI/3/2017/NF par to, kā Eiropas Komisija pārvalda savu darbinieku “virpuļdurvju” [darba
maiņas] situācijas.

15

Sk. 33. punktu vai 11. lpp. Eiropas Ombuda ieteikumā lietā 2168/2019/KR.

16

Sk. 33. punktu vai 11. lpp. Eiropas Ombuda ieteikumā lietā 2168/2019/KR.

17

Sk. 11. lpp. Eiropas Ombuda ieteikumā lietā 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131 987

19

Pārnesumu nosacījumi ir paskaidroti Finanšu regulas 12. un 13. pantā.
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iespējams, budžeta gada pārskata principa pārkāpumu. Attiecībā uz piecām aģentūrām
(ACER, CHAFEA, EASME, EU-OSHA un FRA) mēs ziņojam par dažām šādām nepilnībām.

Aģentūras veic turpmākus pasākumus saistībā ar iepriekšējo gadu
revīzijas apsvērumiem

65 Mēs sniedzam informāciju par situāciju saistībā ar turpmākiem pasākumiem,

kurus aģentūras veikušas saistībā ar iepriekšējo gadu apsvērumiem. 11. attēlā ir
parādīts, ka saistībā ar 207 apsvērumiem, attiecībā uz kuriem 2018. gada beigās nekas
nebija darīts, 2019. gadā lielākajā daļā gadījumu koriģējošie pasākumi bija pabeigti vai
turpinājās. No 87 apsvērumiem, kuru sakarā koriģējošie pasākumi nav veikti vai nav
pabeigti, 16 gadījumos nepieciešamie koriģējošie pasākumi ir ārpus (vienīgi) aģentūras
kontroles.

11. attēls. Aģentūru centieni saistībā ar iepriekšējos gados formulēto
apsvērumu īstenošanu
Ieviešana nav sākta
Ieviešana ir sākta

Apsvērumi
kopā:

207

Ieviests
Neattiecas

Avots: ERP.
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Citi Palātas dokumenti, kuri attiecas uz
aģentūrām
ES aģentūru nākotne — iespējama lielāka elastība un sadarbība

66 Kaut arī līdz šim mēs galvenokārt pievērsāmies atsevišķu aģentūru sniegumam

2019. gadā, mēs esam sagatavojuši pirmo vispārējo izvērtējumu par ES ieviestajiem
nosacījumiem, ar kuriem nodrošina, ka aģentūras efektīvi īsteno savu politiku visu
iedzīvotāju interesēs. Mēs secinām, ka aģentūrām ir arvien lielāka nozīme ES politikas
īstenošanā un ka ieviestie nosacījumi ir veicinājuši to sniegumu. Tomēr mēs savā
revīzijā konstatējām, ka ir vajadzīga lielāka elastība aģentūru izveidē, darbībā un,
iespējams, to darbības izbeigšanā. Mūsu konstatējumi arī liecina, ka dažas aģentūras
būtu varējušas veikt savus uzdevumus pilnīgāk, ja tās būtu saņēmušas lielāku atbalstu
no dalībvalstīm, nozares, Komisijas vai citām aģentūrām.

67 Komisijai un aģentūrām mēs sniedzam šādus ieteikumus:
1)

nodrošināt piemērotību, saskaņotību un elastību aģentūru izveidē;

2)

elastīgāk piešķirt resursus;

3)

uzlabot pārvaldību, pārskatatbildību un darbības rezultātu paziņošanu; kā arī

4)

stiprināt aģentūru kā zinātības un tīklošanas centru lomu.

68 Pilni revīzijas secinājumi kopā ar attiecīgajiem ieteikumiem un Komisijas un

aģentūru atbildēm ir aplūkoti Īpašajā ziņojumā Nr. 22/2020, kas ir pieejams mūsu
tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
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12. attēls. Citi ERP īpašie revīzijas ziņojumi, kas attiecas uz aģentūrām
DFS 1.a apakškateg.

I apakšpalāta
Dabas resursu
ilgtspējīga izmantošana

DFS 2. kateg.

DFS 3. kateg.

EFSA, EMA

EVA

Īpašais ziņojums Nr. 2/2019
“Ķīmiskie apdraudējumi mūsu
pārtikā: ES pārtikas nekaitīguma
politika mūs sargā, tomēr
saskaras ar problēmām”

Īpašais ziņojums Nr. 16/2019
“Eiropas vides ekonomiskie konti:
var uzlabot to lietderību politikas
veidotājiem”

EFSA
Īpašais ziņojums Nr. 4/2019
“Bioloģisko produktu kontroles
sistēma ir uzlabojusies, taču
atlikušas dažas problēmas”

Chafea
Īpašais ziņojums Nr. 7/2019
“ES pasākumi pārrobežu
veselības aprūpē: mērķi ir
vērienīgi, taču nepieciešama
labāka pārvaldība”

II apakšpalāta
Ieguldījums kohēzijai,
izaugsmei un
iekļautībai

Pašfinansējošas

Īpašais ziņojums Nr. 18/2019
“ES siltumnīcefekta gāzu emisijas:
par tām ziņo pienācīgi, taču
vajadzīgs labāks priekšstats par
samazinājumiem nākotnē”
Īpašais ziņojums Nr. 23/2019
“Lauksaimnieku ienākumu
stabilizācija: pieejams visaptverošs
instrumentu kopums, taču ir
jāpaaugstina to izmantošanas
līmenis un jānovērš pārmērīgas
kompensācijas”

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Īpašais ziņojums Nr. 21/2019
“Rezistences pret antimikrobiāliem
līdzekļiem novēršana: panākumi
dzīvnieku veselības nozarē, bet šis
veselības apdraudējums joprojām
ir problēma Eiropas Savienībai”

EVA

INEA, EASME, ACER

Īpašais ziņojums Nr. 8/2019
“Vēja un saules enerģijas
izmantošana elektroenerģijas
ražošanā: lai sasniegtu ES
mērķus, ir jāveic būtiski
pasākumi”

Chafea

INEA
Īpašais ziņojums Nr. 11/2019
“ES gaisa satiksmes pārvaldības
sistēmas modernizācijas
regulējumam ir pievienotā
vērtība, taču finansējums
lielākoties nebija nepieciešams”

EACEA, ERCEA, REA
Īpašais ziņojums Nr. 19/2019
“INEA: ieguvumi ir sniegti, bet
jānovērš EISI trūkumi”

35

DFS 1.a apakškateg.

DFS 2. kateg.

DFS 3. kateg.

Pašfinansējošas

III apakšpalāta

eu-LISA, Frontex

EASO, Frontex, FRA

Ārējās darbības,
drošība un tiesiskums

Īpašais ziņojums Nr. 20/2019
“ES informācijas sistēmas
robežkontroles atbalstam —
spēcīgs instruments, bet vairāk
jākoncentrējas uz savlaicīgiem un
pilnīgiem datiem”

Īpašais ziņojums Nr. 24/2019
“Patvērums, migrantu
pārcelšana un atgriešana: laiks
rīkoties aktīvāk, lai novērstu
neatbilstības starp mērķiem un
rezultātiem”

EBI

VNV

Īpašais ziņojums Nr. 10/2019
“Banku ES mēroga stresa testi:
sniegts nesalīdzināms
informācijas apjoms par
bankām, bet vajadzīga labāka
koordinācija un koncentrēšanās
uz riska faktoriem”

Atzinums Nr. 2/2019
par priekšlikumu Vienotā
noregulējuma valdes finanšu
noteikumiem, ar ko nosaka
Valdei piemērojamos finanšu
noteikumus (“Finanšu
noteikumu priekšlikums”)

IV apakšpalāta
Tirgu regulējums
un konkurētspējīga
ekonomika

EUIPO

CPVO

Atzinums Nr. 1/2019
par priekšlikumu attiecībā uz
Eiropas Savienības Intelektuālā
īpašuma biroja Budžeta komitejas
Noteikumiem BC-01-2019, ar ko
nosaka Birojam piemērojamos
finanšu noteikumus (“Finanšu
noteikumu priekšlikums”)

Atzinums Nr. 3/2019
par priekšlikumu attiecībā uz
Kopienas Augu šķirņu biroja
finanšu noteikumiem (“Finanšu
noteikumu priekšlikums”)

V apakšpalāta

EPPO

EU-OSHA

Savienības
finansēšana un
pārvaldība

Īpašais ziņojums Nr. 1/2019
“Cīņa pret krāpšanu ES līdzekļu
izlietojuma jomā: ir jārīkojas”

Īpašais ziņojums Nr. 13/2019
“Revidēto ES iestāžu ētikas satvari:
iespējami uzlabojumi”

Avots: ERP.
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Īpašie gada ziņojumi
69 Lai uzreiz piekļūtu atsevišķajai ticamības deklarācijai (revīzijas atzinumam) par
aģentūru, klikšķiniet uz tās nosaukuma zemāk redzamajā diagrammā. Akronīmu
saraksts ir nākamajā lappusē.

13. attēls. Saites uz īpašajiem gada ziņojumiem par aģentūru pārskatiem
Dānija
EVA

Zviedrija
ECDC

Lietuva
EIGE

Latvija
BEREC birojs

Somija
ECHA

Igaunija
eu-LISA

Vācija
EASA, EAAPI

Polija
Frontex

Nīderlande
EMA, Eurojust,
Eiropols

Čehija
GSA

Īrija
Eurofound

Austrija
FRA

Beļģija
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, VNV

Slovākija
ELA
Ungārija
CEPOL, EIT

Luksemburga
CdT, Chafea
EPPO, ESA

Rumānija
–

Francija
CPVO, EBI,
ERA, EVTI

Bulgārija
–
Kipra
–

Portugāle
EMCDDA, EMSA
Spānija
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Itālija
EFSA, ETF

Slovēnija
ACER

Malta
EASO

Horvātija
–

Grieķija
Cedefop,
ENISA
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14. attēls. Izmantoto akronīmu saraksts
Akronīms

Pilns nosaukums

ACER

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra

BEREC birojs

BEREC atbalsta aģentūra

CdT

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Cedefop

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

CEPOL

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Chafea

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

CPVO

Kopienas Augu šķirņu birojs

EACEA

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

EASA

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

EASME

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

EASO

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

EBI

Eiropas Banku iestāde

ECDC

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

ECHA

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

EVA

Eiropas Vides aģentūra

EFCA

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

EIGE

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

EAAPI

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

ELA

Eiropas Darba iestāde

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra

EMCDDA

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

EMSA

Eiropas Jūras drošības aģentūra

ENISA

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

EPPO

Eiropas Prokuratūra

ERA

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

ERCEA

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

ESA

Euratom Apgādes aģentūra

EVTI

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

ETF

Eiropas Izglītības fonds
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EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

eu-LISA

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Eurojust

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

Eiropols

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

FRA

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Frontex

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

GSA

Eiropas GNSS (Globālās navigācijas satelītu sistēmas) aģentūra

INEA

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

REA

Pētniecības izpildaģentūra

VNV

Vienotā noregulējuma valde

ES aģentūru tīkls — EUAN
EUAN ATBILDE

17
EUIPO vēlas uzsvērt likumdevēju lēmumu, ko apstiprināja pēdējās likumdošanas reformas
laikā. Saskaņā ar 2017. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (EUTMR) 176. panta 2. punktu “Budžeta
komiteja atbrīvo izpilddirektoru no atbildības par budžeta īstenošanu”. Šāda budžeta izpildes
apstiprināšana ir lielā mērā balstīta uz Eiropas Revīzijas palātas sniegtajiem gada pārskatiem.
Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) vēlas norādīt, ka CPVO administratīvā padome ir
aģentūras budžeta lēmējinstitūcija. Piemērojamie noteikumi ir minēti Padomes 1994. gada
27. jūlija Regulas Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību 109. pantā.
VNV vēlas norādīt, ka tā ir arī pilnībā pašfinansēta aģentūra. VNV budžetu un štatu sarakstu
apstiprina plenārsēdē pēc priekšsēdētāja priekšlikuma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014
61. pantu.

60, 61, 62 un 63
ES aģentūru tīkls (EUAN) atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas gada pārskatu par ES
aģentūrām 2019. finanšu gadā. EUAN pieņem zināšanai Palātas sākotnējos apsvērumus, jo
īpaši publisko iepirkumu pārvaldības, interešu konfliktu un darbā pieņemšanas procedūru, kā
arī budžeta pārvaldības jomās. EUAN dalībnieki apņemas nepārtraukti uzlabot savas politikas
nostādnes un procedūras. Tīkls vēlas uzsvērt, ka atsevišķu lietu sākotnējie apsvērumi
aģentūru vidū atšķiras, un tādēļ tīkls vēlas atsaukties uz aģentūru individuālo atbildi uz
ticamības deklarāciju.

EUAN — Eiropas Savienības aģentūru tīkls

Revīzijas darba grupa

Alex Brenninkmeijer (ERP loceklis)

Raphael Debets (locekļa biroja vadītājs)
Ioanna Metaxopoulou (IV apakšpalātas direktore); Valeria Rota (atbildīgā vadītāja);
darbuzdevuma vadītāji: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans
Christian Monz, Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;
Revidenti: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adoviča, Jānis
Gaišonoks (norīkotais valsts eksperts), Joao Pedro Bento, Julio Cesar Santin Santos,
Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova; Carlos
Soler Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt.
Sekretariāta atbalsts: Judita Frangez un Mari Liis Pelmas Gardin;
Alexandra Mazilu (grafiskā dizainere) un Richard Moore (lingvistiskais atbalsts).

Šo ziņojumu 2020. gada 22. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru
vada Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer.
Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs
Klaus-Heiner Lehne

AUTORTIESĪBAS
© Eiropas Savienība, 2020.
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu
Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu.
Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš pieder ES, ir
licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY
4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un
norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav
atbildīga par atkalizmantošanas sekām.
Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, piem.,
attiecībā uz ERP darbinieku fotoattēliem, vai ja tas ietver trešās personas darbu. Ja atļauja ir saņemta,
tā atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem.
Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja tieši autortiesību
īpašniekiem.
35. punkts, attēls: © Shutterstock / By Maxuser.
Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, patenti, preču
zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti ERP atkalizmantošanas politikā un
jums nav licencēti.
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā europa.eu, ir atrodamas
saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to
privātuma un autortiesību politiku.
Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana
Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas iepriekšējas
piekrišanas.

