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Priekšsēdētāja ievadvārdi

03

Šogad Eiropas Revīzijas palātai aprit 40 gadi kopš tās izveides. Vairāk nekā 20 gadus mēs sagatavojam ticamības
deklarāciju par ES pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību.
Pirmo reizi kopš 1994. gada esam snieguši atzinumu ar iebildēm (nevis negatīvu atzinumu) par 2016. gada
pārskatiem pakārtoto darījumu pareizību. Tas liecina par ES finanšu pārvaldības nozīmīgu uzlabošanos. Ievērojamā
daļā revidēto 2016. gada izdevumu kļūdu līmenis nebija būtisks, un aplēstais kļūdu līmenis no ES budžeta veiktajiem
maksājumiem ir pastāvīgi uzlabojies pēdējo trīs gadu laikā – no 4,4 procentiem 2014. gadā līdz 3,8 procentiem
2015. gadā un 3,1 procentam 2016. gadā. Visbeidzot, tāpat kā iepriekšējos gados mēs secinām, ka ES 2016. gada
pārskati sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu par ES finanšu stāvokli.
Turpinot iesākto, kā minēts mūsu 2018.–2020. gada stratēģijā, esam nolēmuši pievērsties ES budžeta revīzijai ar
jaunu skatījumu. Konkrēti, mēs esam paredzējuši veltīt vairāk uzmanības atšķirīgajiem slāņiem Eiropas Komisijas
un dalībvalstu iestāžu iekšējos kontroles mehānismos, ko izmanto ES izdevumu pārvaldībai. Tādā veidā kļūs
pārredzamāki posmi, kuros saglabājas nepilnības, un šāda pieeja mums palīdzēs sekmēt pārskatatbildību un vēl
vairāk uzlabot ES finanšu pārvaldību.

Klaus-Heiner LEHNE
Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs

Kopējie rezultāti
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Galvenie konstatējumi

2016. gada ticamības deklarācijas kopsavilkums
Eiropas Revīzijas palāta sniedz atzinumu bez iebildēm par Eiropas Savienības 2016. gada pārskatu ticamību.
Ieņēmumi par 2016. gadu kopumā ir bijuši likumīgi un pareizi, tāpat kā iepriekšējos gados.
Maksājumi 2016. gadā bija likumīgi pareizi, izņemot izmaksu atlīdzināšanas maksājumus.
Pilns ticamības deklarācijas teksts atrodams 2016. gada pārskata 1. nodaļā.

οο

Pārskati par 2016. gadu bija sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un visos būtiskajos
aspektos sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu. Tāpēc, tāpat kā ik gadu kopš 2007. gada, mēs sniedzam
atzinumu bez iebildēm par to ticamību.

οο

Pēdējo piecu gadu laikā maksājumos no ES budžeta ir pastāvīgi uzlabojies aplēstais kļūdu līmenis:
2016. gadā tas bija 3,1 %, 2015. gadā – 3,8 % un 2014. gadā – 4,4 %. Turklāt 2016. gadā ievērojamā daļā
revidēto izdevumu – maksājumtiesību maksājumos – kļūdu līmenis nebija būtisks. Tāpēc pirmo reizi kopš
1994. gada, kad sākām sniegt ticamības deklarāciju, par 2016. gada maksājumiem sniedzam atzinumu ar
iebildēm.

οο

Maksājumtiesību maksājumus veic, ja saņēmējs ir ievērojis konkrētus nosacījumus, nevis lai atlīdzinātu viņa
izmaksas. Tie veido aptuveni pusi no revidētajiem izdevumiem 2016. gadā un tajos ir iekļauts arī tiešais
atbalsts lauksaimniekiem – lielākā izdevumu daļa kategorijās “Dabas resursi: tirgus un tiešais atbalsts”
(aplēstais kļūdu līmenis –1,7 %) un “Administrācija” (0,2 %). Abās šajās jomās aplēstais kļūdu līmenis bija
zem 2 % būtiskuma sliekšņa. Pārējās darbības, kas saņēma maksājumtiesību maksājumus, bija stipendijas
studentiem un pētniekiem, kā arī agrovides pasākumi.

οο

Izmaksu atlīdzināšanas maksājumus veic, lai atbalsta saņēmējiem atlīdzinātu izmaksas, kas tiesīgas saņemt
ES finansējumu. Šie maksājumi ietver izdevumus jomās, kurās kļūdu īpatsvars ir visaugstākais: kategorijā
“Dabas resursi” saistībā ar lauku attīstību, vidi, klimata politiku un zivsaimniecību (aplēstais kļūdu līmenis
sasniedz 4,9 %) un apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” (4,8 %). Pārējās darbības,
kas saņēma izmaksu atlīdzināšanas maksājumus, bija pētniecības projekti, mācību shēmas un attīstības
programmas.

οο

Komisijas ziņojumi attiecībā uz pareizību lielākajā daļā jomu visumā saskan ar mūsu rezultātiem. Arī
Komisija ir konstatējusi kopumā būtisku kļūdu līmeni.

Kopējie rezultāti
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οο

Koriģējošiem pasākumiem, ko īstenoja dalībvalstu iestādes un Komisija, bija pozitīva ietekme uz aplēsto
kļūdu līmeni. Ja nebūtu šo pasākumu, Palātas kopējais aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis par 1,2 % augstāks.
Bija pietiekami informācijas, lai novērstu vai atklātu un izlabotu nozīmīgu daļu kļūdu. Ja šī informācija būtu
izmantota, lai kļūdas izlabotu, 2016. gadā apakškategorijai “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”
un kategorijai “Globālā Eiropa” aplēstais kļūdu līmenis izdevumiem kopumā būtu bijis zem 2 % būtiskuma
sliekšņa.

οο

Šogad to maksājumu kopsumma, ko ES uzņēmās finansēt no nākotnes budžetiem, bija augstāka nekā
jebkad. Paredzams, ka tā turpinās palielināties līdz 2020. gadam. Plānojot Daudzgadu finanšu shēmu (DFS)
laikposmam, sākot no 2020. gada, prioritāte jāpiešķir šo summu izmaksai un jaunu iekavēto summu
novēršanai.

οο

Mēs salīdzinājām Komisijas izveidoto darbības rezultātu ziņošanas satvaru ar labāko praksi citās iestādēs
un secinājām, ka Komisijai jāvienkāršo darbības rezultātu mērīšana, piemēram, krasi samazinot mērķu un
rādītāju skaitu.

Pilns Palātas sagatavotais 2016. gada pārskats par ES budžetu un pārskats par darbībām, ko finansē no 8., 9., 10. un 11. Eiropas
Attīstības fonda (EAF), pieejams mūsu vietnē (http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

Kopējie rezultāti
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Kas mēs esam
Mēs esam neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde, un mūsu virsuzdevums ir sekmēt ES finanšu pārvaldības uzlabošanu,
veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei.
Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam uzmanību uz trūkumiem un panākumiem, kā arī piedāvājam
norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem par to, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu
pārvaldību. Ar savu darbu mēs garantējam, ka Eiropas iedzīvotāji ir informēti par to, kā tiek izlietota viņu nauda.

Ko mēs revidējām
Mūsu sagatavotā ticamības deklarācija par ES budžetu
Eiropas parlaments un Padome ik gadu vienojas par ES budžetu Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) ietvaros.
Nodrošināt budžeta pienācīgu izlietojumu ir pirmām kārtām Komisijas pienākums.
Katru gadu mēs revidējam ES budžeta ieņēmumus un izdevumus un pārbaudām, vai gada pārskati ir ticami un vai
ienākumu un izdevumu darījumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem ES un dalībvalstu līmenī.
Šis darbs ir pamatā mūsu sagatavotajai ticamības deklarācijai, ko saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 287. pantu mums ir pienākums sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei.

ES 2016. gada budžets skaitļos
Budžeta izdevumi ir nozīmīgs līdzeklis Es politikas mērķu sasniegšanai.
2016. gadā izdevumi bija 136,4 miljardi EUR jeb aptuveni 267 EUR uz katru iedzīvotāju. Caurmērā tas atbilst 2,0 % no
kopējiem ES dalībvalstu vispārējās valdības izdevumiem.

No kurienes nāk nauda?
ES budžetu finansē dažādiem līdzekļiem. Lielāko daļu (95,6 miljardus EUR) iemaksā dalībvalstis proporcionāli to
nacionālajam kopienākumam. Citi avoti ir muitas nodokļi (20,1 miljards EUR), kā arī dalībvalstu iekasētais pievienotās
vērtības nodoklis (15,9 miljardi EUR).
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Kopējie rezultāti

Kam šo naudu izlieto?

1. diagramma

Ikgadējo ES budžetu izlieto plašam jomu klāstam (sk. 1. diagrammu).

Revidētie 2016. gada izdevumi
Misc.

Administrācija

9,4 mljrd. EUR

Konkurētspēja

Kohēzija

Dabas resursi

15,2 mljrd. EUR

35,7 mljrd. EUR

57,9 mljrd. EUR
Tirgus un tiešais
atbalsts
44,1 mljrd. EUR

Drošība un pilsonība

2,4 mljrd. EUR

Cits

0,4 mljrd.
EUR

Globāla
Eiropa
Lauku attīstība,
vide, klimata
politika un
zivsaimniecība

8,3
mljrd.
EUR

13,8 mljrd. EUR

Kopā: 129,3 mljrd. EUR

Maksājumus veic, lai atbalstītu visdažādākās darbības – lauksaimniecību un lauku un pilsētu teritoriju attīstību,
transporta infrastruktūras projektus, pētniecību, bezdarbnieku mācības –, valstis, kas vēlas pievienoties ES, vai lai
sniegtu palīdzību kaimiņvalstīm un jaunattīstības valstīm.
Aptuveni divas trešdaļas no budžeta izlieto saskaņā ar tā saukto dalītas pārvaldības metodi, tas nozīmē, ka
dalībvalsts piešķir līdzekļus un pārvalda izdevumus saskaņā ar ES un dalībvalsts tiesību aktiem (piemēram, attiecībā
uz izdevumiem ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas vai dabas resursu jomā).

Kopējie rezultāti
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Revīzijā konstatētais
ES pārskati sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu
ES pārskati par 2016. gadu tika sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem
un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu par ES finanšu rezultātiem minētajā gadā, kā arī
par aktīviem un saistībām gada beigās.
Tāpēc mēs varējām sniegt atzinumu bez iebildēm par pārskatu ticamību (pārskati ir “pieņemti”), kā vienmēr kopš
2007. gada.

ES veiktie maksājumi bija likumīgi un pareizi, izņemot izmaksu atlīdzināšanas
maksājumus
Mēs pārbaudām darījumu izlases no visa ES budžeta, lai sniegtu aplēses par to, kāds ir kļūdu līmenis ieņēmumos
un dažādajās izdevumu jomās. Plašāku informāciju par mūsu revīzijas pieeju un aplēsto kļūdu līmeni skatīt 45. un
46. lpp.
Mēs secinām, ka ieņēmumos kļūdu līmenis nebija būtisks.
Par 2016. gada maksājumiem no ES budžeta mēs sniedzam atzinumu ar iebildēm – pirmo reizi, kopš 1994. gadā
sākām sagatavot ticamības deklarāciju.
Attiecībā uz izdevumiem kopumā mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir 3,1 % (sk. 2. diagrammu). 2015. gadā tas bija
3,8 %, bet 2014. gadā – 4,4 %.
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2. diagramma

Kopējie rezultāti

Aplēstais kļūdu līmenis ES budžetam kopumā (2014.–2016. g.)
6%

5%
4,4 %
4%

3,8 %
3,1 %

3%

2%

Būtiskuma slieksnis

2%

1%

0%

2014

2015
Augšējā kļūdu robeža

Aplēstais kļūdu līmenis

2016
Apakšējā kļūdu robeža

Piezīme. Lai aplēstu kļūdu līmeni, mēs izmantojam standarta statistikas metodes. Mums ir 95 % pārliecība, ka datu kopas kļūdu līmenis ir diapazonā no
apakšējās līdz augšējai kļūdu robežai (sīkāk sk. 2016. gada pārskata 1. nodaļas 1.1. pielikumu).

Kļūdas bija sastopamas lielākoties izmaksu atlīdzināšanas maksājumos, kur mūsu aplēstais kļūdu līmenis ir
4,8 %. Savukārt maksājumtiesību maksājumos tas saskaņā ar mūsu aplēsēm ir 1,3 % jeb zem 2 % būtiskuma
sliekšņa (sk. 3. diagrammu).
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3. diagramma

Kopējie rezultāti

Aptuveni pusē 2016. gada izdevumu kļūdu līmenis nav būtisks
Atlīdzināšanas maksājumi

Maksājumtiesību un administratīvie maksājumi

66,0 mljrd. EUR

63,3 mljrd. EUR

4,8 %
1,3 %

Kopā: 129,3 mljrd. EUR

Aplēstais kļūdu līmenis

Būtiskuma slieksnis: 2 %

Tāpēc mēs secinām, ka 2016. gada maksājumi, izņemot izmaksu atlīdzināšanas maksājumus, ir likumīgi un pareizi.

Kas ir maksājumtiesību maksājumi un izmaksu atlīdzināšanas maksājumi
ES izdevumus var iedalīt divos izdevumu veidos, un katram no tiem ir savi raksturīgie riska modeļi:
οο maksājumtiesību maksājumus veic, ja ir ievēroti izvirzītie nosacījumi; tie attiecas, piemēram, uz studentu un
pētnieku stipendijām (konkurētspējas izdevumi), tiešo atbalstu lauksaimniekiem (izdevumi dabas resursu
jomā) vai ES iestāžu un struktūru darbinieku algām un pensijām (kategorija “Administrācija”);
οο izmaksu atlīdzināšanas maksājumi, kad ES atlīdzina attiecināmu darbību attiecināmas izmaksas. Šādos
maksājumos ietilpst, piemēram, pētniecības projekti (konkurētspējas izdevumi), investīcijas reģionālajā un
lauku attīstībā un mācību shēmas (izdevumi ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas un dabas resursu
jomā), kā arī attīstības palīdzības projekti (kategorija “Globālā Eiropa”).

Kopējie rezultāti
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Dalīti pārvaldītie izdevumi veido proporcionālu daļu kopējā kļūdu līmenī
Pārbaudes sniedz arī rezultātus katrai izdevumu jomai, kā tas attēlots 4. diagrammā. Izdevumu pārvaldības veids –
vai tos pārvalda Komisija tieši vai netieši vai dalīti ar dalībvalstīm – pareizību ietekmē nedaudz. 2016. gadā aplēstais
kļūdu līmenis izdevumiem, ko pārvaldīja dalīti, un citiem pamatdarbības izdevumu veidiem bija gandrīz vienāds.
Vislielākā daļa revidēto izdevumu attiecās uz dabas resursu jomu (45 %). Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no šīs jomas
veidoja galvenokārt tiešā atbalsta maksājumi lauksaimniekiem apakškategorijā “Tirgus un tiešais atbalsts”, un kļūdu
līmenis tajos nebija būtisks (aplēstais kļūdu līmenis – 1,7 %). Otrs šīs jomas elements ir maksājumi saistībā ar lauku
attīstību, vidi, klimata politiku un zivsaimniecību, un tajā kļūdu līmenis bija būtisks (aplēstais kļūdu līmenis – 4,9 %).
Apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” izdevumi ir otra lielākā revidēto izdevumu daļa (28 %).
Kļūdas šajā jomā lielākoties radušās neattiecināmu saņēmēju, darbību, projektu vai izdevumu dēļ (aptuveni 70 %).
Izdevumi notiek lielākoties izmaksu atlīdzināšanas veidā. 2016. gads ir pēdējais finanšu gads, kad visi mūsu revidētie
izdevumi bija saistīti ar 2007.–2013. gada DFS. Sagaidāms, ka turpmākajos gados 2014.–2020. gada DFS līdzekļu daļa
pieaugs.
Kopumā kļūdas abās šajās dalītās pārvaldības jomās veido līdz pat 79 % no mūsu aplēstā kļūdu līmeņa 2016. gadā.
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4. diagramma

Kopējie rezultāti

Darījumu pārbaužu rezultāti ES izdevumu jomās 2016. gadā
Misc.

Administrācija

9,4 mljrd. EUR

Konkurētspēja

Kohēzija

Dabas resursi

15,2 mljrd. EUR

35,7 mljrd. EUR

57,9 mljrd. EUR
Tirgus un tiešais
atbalsts
44,1 mljrd. EUR

Drošība un pilsonība*

Cits*

0,4 mljrd.
EUR

2,4 mljrd. EUR

Globāla
Eiropa
8,3
mljrd.
Lauku attīstība, EUR
vide, klimata
politika un
zivsaimniecība
13,8 mljrd. EUR

4,1 %

4,8 %

1,7 %

4,9 %
2,1 %

0,2 %

Kopā: 129,3 mljrd. EUR
Aplēstais kļūdu līmenis

Būtiskuma slieksnis: 2 %

% Aplēstā kļūdu līmeņa pamatā ir skaitļos izsakāmas kļūdas, ko savā revīzijas darbā esam konstatējuši, pārbaudot darījumu izlasi. Lai izveidotu šādas izlases
un aplēstu kļūdu līmeni, mēs izmantojam standarta statistikas metodes (sk. 2016. gada pārskata 1. nodaļas 1.1. pielikumu).
*

Mēs neesam sagatavojuši īpašo izvērtējumu ne par izdevumiem DFS 3. kategorijā “Drošība un pilsonība” un DFS 6. kategorijā “Kompensācijas”, ne arī
par dažiem citiem izdevumiem (tie ir īpašie instrumenti, kuri neietilpst 2014.–2020. gada DFS, tostarp rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos un elastības
instruments). Tomēr šajās jomās veiktais darbs ir ņemts vērā mūsu vispārējā secinājumā par 2016. gada izdevumiem.

Aplēstais kļūdu līmenis apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” izdevumos joprojām
pārsniedz kļūdu līmeni ES budžetā kopumā (3,1 %). Lielākā daļa kļūdu bija saistītas ar saņēmēju deklarēto
neattiecināmo personāla un netiešo izmaksu atlīdzināšanu pētniecības projektos.
Kategorijā “Globālā Eiropa” divas trešdaļas no kopējā aplēstā kļūdu līmeņa bija radušās tāpēc, ka trūka svarīgu
dokumentu, un tāpēc, ka Komisija bija dzēsusi priekšfinansējumus, kas nebija pamatoti ar finanšu ziņojumiem.
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5. diagramma

Aplēstā kļūdu līmeņa salīdzinājums dažādās izdevumu jomās 2014. un 2016. gadā ir atspoguļots 5. diagrammā.
Plašāka informācija par rezultātiem, ko ieguvām, pārbaudot ieņēmumus un katru izdevumu jomu, ir sniegta 21.–
43. lpp. un izklāstīta 2016. gada pārskata attiecīgajās nodaļās.

Aplēstā kļūdu līmeņa salīdzinājums ES izdevumu jomās (2014.–2016. g.)
Aplēstais
kļūdu
līmenis

5,7

5,6

2014

2015

2016

5,2
4,8
4,4
4,1
3,6
2,9
2,5

2,7 2,8
2,1

0,5 0,6
0,2

Izdevumu
joma
Ekonomikas,
sociālā un
teritoriālā kohēzija

Konkurētspēja
izaugsmei un
nodarbinātībai

Dabas resursi*

Globālā Eiropa

Administrācija

% Aplēstā kļūdu līmeņa pamatā ir skaitļos izsakāmas kļūdas, ko savā revīzijas darbā esam konstatējuši, pārbaudot darījumu izlasi. Lai izveidotu šādas izlases
un aplēstu kļūdu līmeni, mēs izmantojam standarta statistikas metodes (sk. 2016. gada pārskata 1. nodaļas 1.1. pielikumu).
*

2014. gadā savās darījumu pārbaudēs mēs bijām iekļāvuši savstarpējo atbilstību, un kļūdas šajā jomā veidoja 0,6 procentpunktus no DFS kategorijai
“Dabas resursi” kopējā aplēstā kļūdu līmeņa. Pēc izmaiņām KLP tiesiskajā regulējumā tas netika darīts attiecībā uz 2015. un 2016. gadu.
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Aplēšot kļūdu līmeni, noteiktos gadījumos mēs ņemam vērā koriģējošos pasākumus
Dalībvalstis un Komisija piemēro koriģējošus pasākumus, ja ir veikti nepareizi izdevumi un ja kļūdas maksājumos
netika atklātas agrāk procesa gaitā. Mēs cenšamies ņemt vērā šos pasākumus, apkopojot savu revīziju rezultātus,
tad, ja šie pasākumi veikti vai nu pirms maksājuma, vai arī pirms mūsu veiktās pārbaudes. Pēc tam mēs pārbaudām,
kā korekcijas tika piemērotas, un pielāgojam mūsu aplēsto kļūdu līmeni, kad vien tas ir iespējams.
Ja mūsu revidētajiem 2016. gada maksājumiem šādi koriģējošie pasākumi nebūtu piemēroti, kopējais aplēstais
kļūdu līmenis būtu 4,3 %, nevis 3,1 %.
Turklāt bija pietiekami informācijas, lai pirms izdevumu deklarēšanas Komisijai novērstu vai atklātu un izlabotu
nozīmīgu daļu kļūdu. Ja šī informācija būtu izmantota, lai kļūdas izlabotu, 2016. gadā apakškategorijai “Ekonomikas,
sociālā un teritoriālā kohēzija” un kategorijai “Globālā Eiropa” aplēstais kļūdu līmenis izdevumiem kopā būtu bijis
zem 2 % būtiskuma sliekšņa. Tas nozīmē, ka papildu kontroles mehānismi ES izdevumiem nav nepieciešami, taču
esošie mehānismi ir jāizmanto pienācīgi.

Komisijas sniegtā informācija par izdevumu pareizību visumā saskan ar mūsu rezultātiem
Visi Komisijas ģenerāldirektorāti (ĢD) sagatavo gada darbības pārskatus. Šajos pārskatos tiek iekļauta deklarācija,
kurā ģenerāldirektors apliecina, ka pārskatā patiesi atspoguļota finanšu informācija un ka viņa/viņas atbildībā esošie
darījumi ir likumīgi un pareizi. Visi ģenerāldirektorāti bija aplēsuši kļūdu līmeni, kas vairākumā gadījumu kopumā
atbilda mūsu aplēsēm.

Mēs ziņojam OLAF par gadījumiem, kad ir aizdomas par krāpšanu
Krāpšana ir tīša maldināšana nolūkā gūt labumu. Mūsu aplēstais kļūdu līmenis attiecībā uz ES budžetu tāpēc nav
krāpšanas, nelietderīgi izlietotu vai izniekotu līdzekļu rādītājs. Tā ir aplēse par līdzekļiem, kurus nedrīkstēja izmaksāt,
jo tie netika izlietoti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un tiesību aktiem.
Ja revīzijas gaitā rodas aizdomas par krāpšanu, par šādiem gadījumiem mēs ziņojam Eiropas Birojam krāpšanas
apkarošanai (OLAF), kurš pēc tam var veikt vajadzīgo izmeklēšanu un turpmākus pasākumus, vajadzības gadījumā
sadarbībā ar dalībvalsts tiesu iestādēm. 2016. gadā ticamības deklarācijas vajadzībām un saistībā ar citām lietderības
un/vai atbilstības revīzijām mūsu revidētajos aptuveni 1000 darījumos mēs konstatējām 11 gadījumus, kad bija
aizdomas par krāpšanu (2015. gadā – 12 gadījumus).
Par šiem gadījumiem mēs ziņojām OLAF, tāpat kā par pieciem citiem gadījumiem, uz kuriem mums bija norādījuši
sabiedrības pārstāvji. Aizdomas par krāšanu radās gadījumos, kad bija mākslīgi radīti nosacījumi, lai panāktu
atbilsmi attiecināmības kritērijiem subsīdijas saņemšanai, nebija piegādātas preces/pakalpojumi vai bija deklarētas
attiecināmības kritērijiem neatbilstošas izmaksas, citi gadījumi bija saistīti ar interešu konfliktiem un iepirkuma
pārkāpumiem.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par galvenajiem konstatējumiem ir atrodama 2016. gada pārskata par ES budžetu
1. nodaļā. Mūsu sagatavotā gada pārskata pilns teksts pieejams mūsu vietnē (http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=41732).
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Budžeta un finanšu pārvaldība sastopas ar sarežģījumiem
Summas, kas maksājamas nākamajos gados, vēl nekad nav bijušas tik lielas
Eiropas Savienība 2016. gadā veica mazāk maksājumu, nekā bija plānots. Tas skaidrojams galvenokārt ar
ievērojamiem sākotnējiem kavējumiem līdzekļu izmaksā no 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas
(DFS) programmām, ko pārvalda dalīti, īpaši no Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem (ESI fondiem)
kohēzijas un lauku attīstības jomā.
Tajā pašā laikā nākotnes pienākumi tika virtuāli apstiprināti saskaņā ar plānu. Rezultātā līdzekļi, kas būs jāizmaksā
nākamajos gados, ir pieauguši līdz aptuveni 238,8 miljardiem EUR un sasnieguši vēl nebijušu summu. Plānojot
Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) laikposmam pēc 2020. gada, prioritāte jāpiešķir šo summu izmaksai un jaunu
iekavēto summu novēršanai.
Ir pieaudzis arī ES budžeta vispārējais finanšu risks, jo ir ievērojamas ilgtermiņa bilances saistības, garantijas un
juridiskās saistības. Tas nozīmē, ka nākotnē būs jāīsteno uzmanīga finanšu pārvaldība, lai iegrožotu riskus, kam
ES budžets pakļauts šajā jomā.
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Dalībvalstīm, iespējams, būs grūti apgūt daļu no pieejamajiem ES līdzekļiem

6. diagramma

ESI fondi (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds) veido aptuveni vienu trešdaļu no ES izdevumiem
un ievērojamu daļu no dažu dalībvalstu vispārējās valdības izdevumiem (sk. 6. diagrammu).

No ESI fondiem neizmaksātās summas (2016. gada beigās, izteiktas procentos no
2016. gada vispārējās valdības izdevumiem)
Lietuva
Bulgārija
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Portugāle
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Nīderlande
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Ņemot vērā, ka 2014.–2020. gada DFS vēl ir pieejams daudz saistību apropriāciju, dalībvalstīm, kurās ESI fondi veido
ievērojamu procentuālo daļu no vispārējās valdības izdevumiem, varētu būt grūti apzināt pietiekami daudz labas
kvalitātes projektu, kuros izlietot pieejamos ES līdzekļus, vai sniegt līdzfinansējumu.
Mēs ievērojām, ka kopumā ieņēmumi no ES budžeta dažās dalībvalstīs veido ievērojamu proporciju no
konkrētā gada kapitālieguldījumiem. Tas nozīmē, ka šo ieņēmumu apmēram un termiņiem var būt ievērojama
makroekonomiskā ietekme, tostarp tas var ietekmēt investīcijas, izaugsmi un darbavietas, un tas ir pietiekami jāņem
vērā, ES budžetā plānojot nākotnes izdevumus.

ES budžets sniedz ierobežotas iespējas elastīgi reaģēt uz neparedzētiem notikumiem
ES budžeta sistēma ir veidota tā, lai sniegtu prognozējamu finansējumu ES ilgtermiņa izdevumu programmām.
Eiropas Savienībai ir arī vairāki budžeta instrumenti, kas elastīgi izmantojami ārkārtas situācijās. Pēdējos gados šos
instrumentus liek lietā arvien biežāk, piemēram, lai risinātu bēgļu krīzi.
Tā kā daudzās 2014.–2020. gada DFS programmās kavējas maksājumi, mēs uzskatām, ka tuvākajos gados pastāv risks
izsmelt izdevumu maksimālo summu, veicot kārtējo izdevumu maksājumus. Tas samazinās tik ļoti nepieciešamo
iespēju elastīgi izmantot ES budžetu, lai reaģētu uz neparedzētiem notikumiem.

ES finansēšanas kārtība kļūst aizvien sarežģītāka
ES budžets ir vienots mehānisms, uz kuru attiecas īpaši noteikumi. Tas palīdz nodrošināt pārskatatbildību un
pārredzamību attiecībā pret ES iedzīvotājiem un viņu pārstāvjiem.
Tomēr, tā kā ir jāatrod papildu līdzekļi jaunu problēmu risināšanai (piemēram, finanšu krīze, klimata politika,
migrācijas un bēgļu krīze un ieguldījumu veicināšana Eiropas Savienībā), finansēšanas kārtība gadu gaitā ir
būtiski pilnveidojusies. Šā iemesla dēļ daudzas struktūras un instrumenti, kas iesaistīti ES politikas un programmu
īstenošanas finansēšanā, ir ievērojami attīstījušies. Tāpēc ES izdevumus pārvaldīt, revidēt un efektīvi par tiem ziņot
vai arī iegūt vispusīgu pārskatu par tiem kļūst daudz grūtāk.
Mēs atzīmējam, ka ir apdraudēta pārskatatbildība par ES budžetu un tā pārredzamība, ja šāda tendence turpināsies.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par galvenajiem konstatējumiem attiecībā uz budžeta un finanšu pārvaldību ir
atrodama 2016. gada pārskata par ES budžetu 2. nodaļā.
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Vēl vairāk uzmanības jāpievērš darbības rezultātiem
Komisijas piemēroto darbības rezultātu ziņošanas satvaru varētu pilnveidot, to papildinot ar
starptautiski atzītu labāko praksi
ES nauda ir jāizlieto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem, un tie ir saimnieciskums, lietderība un
efektivitāte. Darbības rezultātu mērīšanai un ar ES budžetu sasniegto rezultātu paziņošanai Komisija izmanto
sarežģītu un daudzveidīgu satvaru. Mēs salīdzinājām Komisijas izmantoto satvaru ar starptautiskajiem standartiem
un labāko praksi dalībvalstu valdībās un citās starptautiskās organizācijās. Tādējādi mēs varam noteikt vairākas
jomas, kurās Komisija varētu mācīties no citiem un uzlabot darbības rezultātu ziņošanas sistēmu. Šīs iedaļas
nobeigumā mēs sniedzam Komisijai turpmāk izklāstītos ieteikumus:
οο

jāvienkāršo darbības rezultātu mērīšana, piemēram, turpinot samazināt mērķu un rādītāju skaitu;

οο

jāpanāk līdzsvarotāka ziņošana par darbības rezultātiem, piemēram, Komisijas pamatziņojumos par darbības
rezultātiem skaidri izklāstot informāciju par galvenajiem sarežģījumiem, ar kuriem nākas sastapties, lai
panāktu rezultātus;

οο

jāuzlabo ziņojumi par darbības rezultātiem, padarot tos lietotājiem ērtākus, piemēram, datu izklāstā vairāk
izmantojot vizuālos un interaktīvos rīkus;

οο

uzskatāmāk jādemonstrē novērtēšanas rezultātu pienācīgs izmantojums, piemēram, regulārāk veicot
turpmākos pasākumus;

οο

pamatziņojumos par darbības rezultātiem jānorāda, vai, saskaņā ar rīcībā esošajām ziņām, sniegtā informācija
par rezultātiem ir pietiekami kvalitatīva;

οο

jāatvieglo piekļuve informācijai par darbības rezultātiem.

Komisija pieņem un īsteno lielu daļu no mūsu ieteikumiem
Šogad tika analizēti 108 ieteikumi, kas Komisijai sniegti no 2010. gada līdz 2013. gadam. Komisija bija īstenojusi
90 ieteikumus pilnībā vai lielākajā daļā aspektu. Tā ir lielākoties īstenojusi pat tos ieteikumus, kurus sākotnēji nebija
pieņēmusi. Mēs konstatējām, ka tikai seši ieteikumi nav ieviesti vispār (sk. 7. diagrammu).
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Daudzi ERP ieteikumi ir īstenoti pilnībā

5%
11 %

Pilnībā īstenoti
Īstenoti lielākajā daļā aspektu

17 %
67 %

Īstenoti dažos aspektos
Nav īstenoti

Pagājšgad mēs pieņēmām rekordlielu īpašo ziņojumu skaitu par plašu jautājumu klāstu
Mēs regulāri analizējam darbības rezultātus īpašajos ziņojumos, kuru lielākā daļa balstās uz lietderības revīzijām vai
atbilstības un darbības rezultātu novērtējumu apvienojumu. 2016. gadā mēs pieņēmām rekordlielu īpašo ziņojumu
skaitu – 36 īpašos ziņojumus. Tie visi ir uzskaitīti nākamajā lappusē.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par darbības rezultātu novērtējumu ir atrodama 2016. gada pārskata par ES budžetu
3. nodaļā.
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EKONOMIKAS, SOCIĀLĀ UN
TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA

8. diagramma

KONKURĒTSPĒJA IZAUGSMEI
UN NODARBINĀTĪBAI

Īpašie ziņojumi

ADMINISTRĀCIJA

Īpašie ziņojumi

2016. gada ERP
sagatavotie
īpašie ziņojumi

ERP īpašo ziņojumu
ieteikumu īstenošana
Eiropas Tehnoloģiju institūts
Aģentūru dotāciju izlietojums
ES iestāžu publiskais iepirkums
Pārvaldība Eiropas Komisijā

Īpašie ziņojumi

GLOBĀLĀ EIROPA

Pakalpojumu direktīva
Dzelzceļa kravu pārvadājumi
Romu integrācija
Izglītības mērķi
Finanšu instrumenti
Jūras transports
Valsts atbalsta noteikumi
2007.–2013. gada
programmu slēgšana

DABAS RESURSI

Īpašie ziņojumi
EĀDD ēkas
Ārējā migrācija
Moldova
Āfrikas Lielo ezeru reģions
Melnkalne
Rietumbalkāni
Hondurasa
Ukraina
Savienības civilās aizsardzības
mehānisms
Ieņēmumi Subsahāras Āfrikā
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republika

Lauksaimnieku ienākumi
Baltijas jūra
Dzīvnieku slimības
Ilgtspējīga biodegviela
Kodoliekārtu ekspluatācijas
pārtraukšana
Zemes gabalu identificēšanas sistēma
Savstarpējā atbilstība
Pārrobežu apdraudējumi veselībai
Klimata rīcība
Pārtikas izšķērdēšana

DROŠĪBA UN PILSONĪBA

FINANŠU UN EKONOMIKAS PĀRVALDĪBA
Īpašie ziņojumi

Pārmērīga budžeta deficīta
novēršanas procedūra
Vienotais uzraudzības mehānisms

Mūsu īpašie ziņojumi, galvenokārt saistībā ar lietderības revīzijām, ir pieejami 23 ES valodās mūsu tīmekļa vietnē
(http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

Ieņēmumu un izdevumu
jomas tuvplānā
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Ieņēmumi
144,7 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Šī revīzija aptvēra ES ieņēmumus, no kuriem tā finansē savus izdevumus. Mēs pārbaudījām konkrētas kontroles
sistēmas, ko uzmanto pašu resursu aprēķināšanai un iekasēšanai, kā arī ieņēmumu darījumu izlasi.
Lai aprēķinātu iemaksas, pamatojoties uz dalībvalstu nacionālo kopienākumu (NKI) un uz valstu iekasēto pievienotās
vērtības nodokli (PVN), izmanto dalībvalstu iesniegtos makroekonomikas statistikas datus un aplēses. 2016. gadā
ieņēmumi, kuru pamatā ir NKI un PVN, veidoja attiecīgi 66 % un 11 % no ES kopējiem ieņēmumiem.
Tradicionālie pašu resursi (TPR), galvenokārt dalībvalstu iestāžu ES vārdā iekasētie muitas nodokļi par importu,
papildināja ES ieņēmumus par vēl 14 %. Atlikušie 9 % nāk no citiem avotiem (piemēram, iemaksas un atmaksājumi
saistībā ar Savienības līgumiem un programmām, kā arī naudas sodi un sankcijas, ko Komisija piemēro, ja tiek
pārkāpti konkurences noteikumi).

Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Nē

Aplēstais kļūdu līmenis:

0,0 % (2015. g. – 0,0 %)

Mūsu pārbaudītās sistēmas, kas attiecas uz ieņēmumiem, kopumā darbojās efektīvi. Attiecībā uz TRP uzskatām,
ka dažu kontroles mehānismu darbība bija efektīva tikai daļēji. Mēs konstatējām arī dažas jomas, kurās Komisija
varētu uzlabot izmantotās metodes un apstiprinājumpārbaužu procedūru, lai pārliecinātos par starptautisku
darbību ietekmi uz NKI aplēsi (konkrēti, metodes, ko izmanto saistībā ar pētniecības un attīstības jomas aktīvu
kapitalizēšanu). Tas var ietekmēt aprēķinu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas apjomu ES budžetā.

Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

sadarbībā ar dalībvalstīm jāanalizē starptautisko uzņēmumu darbību potenciālā ietekme uz NKI aplēsi un
jāsniedz norādījumi dalībvalstīm, kā traktēt šīs darbības, apkopojot NKI datus;

οο

jāapstiprina pētniecības un attīstības jomas aktīvu pareiza reģistrēšana dalībvalstu nacionālajos kontos.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par mūsu veikto ES ieņēmumu revīziju ir atrodama 2016. gada pārskata par
ES budžetu 4. nodaļā.

Ieņēmumu un izdevumu jomas tuvplānā
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Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai
15,2 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Mūsu revīzija aptvēra izdevumus šādās jomās: pētniecība un inovācijas, izglītības sistēmas, nodarbinātības
veicināšana, digitālais vienotais tirgus, atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte, transporta nozares
modernizēšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).
Šajā jomā 2016. gadā revidētā summa bija 15,2 miljardi EUR. Lielākā daļa izdevumu bija dotācijas publiskiem vai
privātiem saņēmējiem, kuri piedalās projektos. Galvenais risks, kas apdraud darījumu pareizību, ir tas, ka saņēmēji
deklarē neattiecināmas izmaksas, kuras nav atklātas un izlabotas, pirms Komisija tās atlīdzina.
Pētniecībai un inovācijām 2016. gadā bija atvēlēti 59 % no izdevumiem šajā apakškategorijā, un tos veica
saskaņā ar Septīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu 2007.–2013. gadam (7. PP) un jauno
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 2014.–2020. gadam.

Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Jā

Aplēstais kļūdu līmenis:

4,1 % (2015. g. – 4,4 %)

Lielākā daļa kļūdu bija saistīta ar neattiecināmu personāla izmaksu atlīdzināšanu, citām neattiecināmām tiešajām
izmaksām (piemēram, izdevumi par ceļojumiem vai iekārtām, kas nav saistīti ar projektu) vai saņēmēju deklarētiem
neattiecināmiem netiešajiem izdevumiem. Tās bija kļūdas aprēķinos, apliecinošu pierādījumu trūkums deklarētiem
izdevumiem un izdevumi, kas radušies ārpus attiecināmības perioda (sk. piemērus izcēlumā).
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Piemēri. Neattiecināmas izmaksas
Vienā gadījumā trešās valsts publiska struktūra, kas piedalījās biodegvielu tehnoloģijas projektā, nepareizi
aprēķināja personāla izmaksas un arī pieprasīja atlīdzināt izmaksas bez pietiekamiem pierādījumiem par to
saikni ar projektu.
Citā gadījumā MVU dalībnieks projektā, kurā izstrādāja koordinētus risinājumus ārkārtas situācijām
veselības jomā Eiropas Savienībā, deklarēja pārāk lielas personāla izmaksas un pieprasīja atlīdzināt arī
summas par personāla izmaksām, kas radušās ārpus izmaksu deklarācijas perioda.

Bija pietiekami informācijas, lai novērstu vai atklātu un izlabotu nozīmīgu daļu kļūdu. Ja šī informācija būtu
izmantota, lai kļūdas izlabotu, apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” kopējo izdevumu
aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis 2,9 %.
Vairākos gadījumos mēs konstatējām arī projekta koordinatora kavēšanos ar ES finansējuma izmaksu projekta
dalībniekiem. Tas var radīt nopietnas finansiālas sekas projekta dalībniekiem, īpaši MVU, kam ir neliels apgrozāmais
kapitāls.
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” finansēšanas noteikumi nav tik sarežģīti kā Septītajā pētniecības
pamatprogrammā, un Komisija ir ievērojami centusies vienkāršot administrēšanu. Vienkāršošana ir svarīga, jo
tā atvieglo administratīvo slogu un var samazināt riskus, kas saistīti ar juridisko nenoteiktību un nekonsekventu
attieksmi pret saņēmējiem. 2016. gadā Komisija ierosināja vēl vairākus vienkāršošanas pasākumus (piemēram,
mērķtiecīgu atbalstu jaunizveidotiem uzņēmumiem un plašāku vienreizējā finansējuma izmantošanu). Tomēr mēs
redzam, ka tiesiskā regulējuma turpmāka vienkāršošana rada gan iespējas, gan riskus.
Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta un Mobilitātes un transporta
ģenerāldirektorāta gada darbības pārskatos bija objektīvi novērtēta pakārtoto darījumu pareizība un sniegtā
informācija apstiprināja mūsu konstatējumus un secinājumus. Tomēr mēs konstatējām, ka ģenerāldirektorāti
izmanto atšķirīgas metodes kļūdu līmeņa un riskam pakļauto summu aprēķināšanai.
Kopš 2014. gada Kopējais revīzijas dienests (KRD) ir bijis atbildīgs par pētniecības pamatprogrammu ietvaros
īstenoto projektu ex post revīziju. Komisijas Iekšējais revīzijas dienests (IRD) revidēja Kopējo revīzijas dienestu un
ieteica pabeigt revīzijas īsākā laikā un uzlabot iekšējās procedūras saistībā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
ietvaros īstenoto projektu revīzijas plānošanu, uzraudzību un ziņošanu par to.
Līdztekus finanšu pārbaudēm Komisija pirms izdevumu atlīdzināšanas novērtē arī katra pētniecības un inovācijas
projekta darbības rezultātu aspektu. Mēs caurskatījām darbības rezultātu novērtējumu, ko Komisija bija veikusi
60 pētniecības un inovāciju sadarbības projektiem, kurus bijām iekļāvuši izlasē. Komisija secināja, ka lielākā daļa
projektu bija sasnieguši gaidītos rezultātus un ka viena piektā daļa no tiem bija sevišķi sekmīgi. Tajā pašā laikā,
saskaņā ar Komisijas datiem, 15 % projektu atpalika no laika grafika. Attiecībā uz 7 % projektu Komisija uzskatīja, ka
ziņotās izmaksas nebija samērīgas salīdzinājumā ar sasniegto virzību.
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

jāturpina racionalizēt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumus un procedūras, lai samazinātu
juridisko nenoteiktību, vairāk izmantojot pārskatītajā Finanšu regulā piedāvātās vienkāršotās izmaksu iespējas
(piemēram, vienības izmaksas, vienreizējos maksājumus, vienotas likmes finansējumu un godalgas);

οο

jāpiemēro konsekventa pieeja, aprēķinot kļūdu īpatsvarus un kopējās riskam pakļautās summas, un

οο

jāsamazina laiks, kas vajadzīgs, lai slēgtu ex post revīzijas, un jāuzlabo iekšējie procesi plānošanai, uzraudzībai
un ziņošanai par tām.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju apakškategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un
nodarbinātībai” atrodama 2016. gada pārskata par ES budžetu 5. nodaļā.
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Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
35,7 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Šīs izdevumu jomas mērķis ir samazināt atšķirības reģionu attīstībā, pārstrukturēt rūpnieciskās lejupslīdes reģionus,
kā arī veicināt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību.
Šajā jomā 2016. gadā revidētā summa bija 35,7 miljardi EUR. 2016. gads bija pēdējais, kad visi mūsu revidētie
maksājumi attiecās uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu. Izdevumi aptver divas galvenās jomas: reģionālo
politiku un pilsētpolitiku un nodarbinātību un sociālās lietas.
οο

ES reģionālo politiku un pilsētpolitiku galvenokārt īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un
Kohēzijas fonda (KF) starpniecību, un abu šo fondu izdevumi veido 76 % no kohēzijas izdevumiem 2016. gadā.
ERAF finansē infrastruktūras projektus, darbavietu radīšanu vai saglabāšanu, reģionālās ekonomikas attīstības
iniciatīvas un darbības mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. No Kohēzijas fonda finansē ieguldījumus vides
un transporta infrastruktūrā dalībvalstīs, kuru nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par
90 % no ES vidējā līmeņa.

οο

Nodarbinātības un sociālo lietu politiku galvenokārt finansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF), un šie izdevumi
veidoja 21 % no kohēzijas izdevumiem 2016. gadā. Šo izdevumu mērķis ir uzlabot nodarbinātības un darba
iespējas, veicinot augstu nodarbinātības līmeni un radot vairāk un labākas darba vietas.

Izdevumu pārvaldība ir dalīta ar dalībvalstīm, un tas nozīmē līdzfinansējuma sniegšanu darbības programmām,
ar kuru palīdzību savukārt finansē projektus. Attiecināmības noteikumus izmaksu atlīdzināšanai nosaka valsts vai
reģionālā līmenī, un katrā dalībvalstī un/vai programmā tie atšķiras.
Aptuveni 3 % no izdevumiem kohēzijas jomā piešķir, izmantojot īpašus instrumentus un fondus, piemēram, Eiropas
kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD).

Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Jā

Aplēstais kļūdu līmenis:

4,8 % (2015. g. – 5,2 %)
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Galvenais kļūdu avots apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” izdevumos kopumā ir
neattiecināmu izdevumu iekļaušana saņēmēju izmaksu deklarācijās, neattiecināmu projektu, darbību vai saņēmēju
atlase (sk. piemērus izcēlumā) un publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumi.

Piemēri
Neattiecināmu izmaksu deklarēšana. Spānijā kāda ERAF finansēta pētniecības projekta atbalsta saņēmējs
pārkāpa vairākus ES un dalībvalstu noteikumus: izmaksas tika deklarētas divas reizes, iepriekš noteiktā
netiešo izmaksu aprēķina metode tika piemērota neprecīzi vai netika pienācīgi pamatota un atgūstamais
PVN bija kļūdaini deklarēts līdzfinansējuma saņemšanai.
Neattiecināms atbalsta saņēmējs. Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus saistībā ar kādu ERAF projektu
Čehijas Republikā bija noteikts, ka pieteikties var tikai MVU. Tomēr tika finansēts saņēmējs, kas nav MVU.

Par lielu daļu kļūdaino darījumu, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas, dalībvalstu iestādēm bija pietiekami
informācijas, lai pirms atmaksājumu pieprasīšanas Komisijai šīs kļūdas novērstu vai atklātu un izlabotu. Ja šī
informācija būtu izmantota kļūdu labošanai pirms izdevumu deklarēšanas Komisijai, tad aplēstais kļūdu līmenis
apakškategorijas “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” kopējos izdevumos būtu bijis 1,1 % jeb zem 2 %
būtiskuma sliekšņa.

ERAF un ESF finanšu instrumenti
Galasaņēmējiem no finanšu instrumentiem veikto izmaksu vidējais līmenis 2015. gada beigās bija 75 % – labāks
nekā iepriekšējā gadā (57 %). Finanšu instrumenti ir kapitālieguldījumi, aizdevumi vai garantijas, un tos izmanto, lai
sniegtu finansējumu uzņēmumiem vai pilsētvides projektiem. Līdz 2015. gada beigām tika izveidoti 1052 finanšu
instrumenti, un to kopējais piešķīrums bija aptuveni 16,9 miljardi EUR. Vairākām dalībvalstīm radās grūtības pilnībā
izmantot savu piešķīrumu, un Spānija, Itālija, Nīderlande un Slovākija ievērojami atpaliek no ES vidējā rādītāja šajā
aspektā. Ja netiek izmaksāti visi pieejamie līdzekļi, tas nozīmē, ka netiek pilnībā īstenota viena no galvenajām šāda
veida instrumentu priekšrocībām, proti, iespēja izmantot līdzekļus vairāk nekā vienu reizi.
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Komisijas apliecinājums par 2007.–2013. gada plānošanas periodu
Mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 36/2016 par gatavošanos 2007.–2013. gada programmu slēgšanai mēs konstatējām, ka
Komisija ir noteikusi dalībvalstīm pienācīgu kārtību darbības programmu slēgšanai kohēzijas jomā. Īpašajā ziņojumā
Nr. 4/2017 par finanšu korekcijām, ko Komisija īstenoja kohēzijas jomā 2007.–2013. gada plānošanas periodā, mēs
secinājām arī to, ka Komisija ir efektīvi izmantojusi tās rīcībā esošos pasākumus, lai aizsargātu ES budžetu no
nepareizu izdevumu riska.
2016. gada darbības pārskati sniedz provizorisku informāciju par riskam pakļautajām summām un atlikušo risku
gan attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas perioda slēgšanu, gan attiecībā uz ikgadējo apliecinājumu kopu,
kas sagatavota par 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Komisijas novērtējums par slēgšanas dokumentāciju ir
jāiesniedz līdz 2017. gada 31. augustam. Tātad Komisija ziņos par revīzijas iestāžu paziņoto atlikušo riska īpatsvaru
novērtējuma iznākumu 2017. gada darbības pārskatā.

Komisijas apliecinājums par 2014.–2020. gada plānošanas periodu
Trīs gadus pēc 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma dalībvalstis ir iecēlušas tikai 77 % no programmu
iestādēm, kas atbildīgas par ESI fondu īstenošanu. Mēs konstatējām arī to, ka 2017. gada vidū kavējumi budžeta
izpildē ir lielāki, nekā tie bija tajā pašā laikā 2007.–2013. gada plānošanas periodā.
Komisijai ir skaidrāk jānosaka, kā dalībvalstu revīzijas iestādēm jādefinē finanšu instrumentu revidējamās kopas. Ja
revidējamo kopu definē kā sākotnējo piešķīrumu, nevis atbilstīgos izdevumus, par kuriem sniegta informācija gada
pārskatos, atlikušais īpatsvars tiek aplēsts par zemu. Tāda pati problēma ietekmē valsts atbalsta avansus.

Projektu darbības rezultātu novērtējums
Balstoties uz 168 fiziski pabeigtu projektu pārbaudi, mēs konstatējām, ka tikai trešdaļai bija izstrādāta darbības
rezultātu mērīšanas sistēma ar tiešo rezultātu un koprezultātu rādītājiem, kas sasaistīti ar darbības programmas
mērķiem. Lai gan lielākā daļa pārbaudīto projektu bija sasnieguši tiešo rezultātu mērķus vismaz daļēji, 42 % nebija
rezultātu rādītāju un/vai mērķvērtību. Tāpēc nebija iespējams novērtēt projektu konkrēto ieguldījumu programmas
kopējo rezultātu sasniegšanā.
Īpašajā ziņojumā Nr. 2/2017, kas pievērsās Komisijas sarunām par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un
programmām kohēzijas politikas jomā, mēs analizējām ievērojamās atšķirības tiešo rezultātu un vēl vairāk –
koprezultātu rādītāju izmantošanā dažādos ESI fondos. Šādas atšķirības pastāv arī politikas jomās, tāpēc ir grūti
salīdzināt rezultātus, kas sasniegti dažādās ES budžeta pozīcijās.
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

slēdzot 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmas, īpaša uzmanība jāpievērš jomām, kurās
neattiecināmu izdevumu risks vai neprecīzas informācijas paziņošanas risks ir augstāks, jo tas var izraisīt pārāk
lielu summu atlīdzināšanu; attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu jāatrisina problēmjautājumi, kas
var ietekmēt atlikušā īpatsvara ticamu aprēķinu;

οο

pārskatot ESI fondu koncepciju un darbības mehānismus periodam pēc 2020. gada, programmas
mērķtiecīgāk jāvirza uz darbības rezultātu sasniegšanu un jāvienkāršo maksājumu mehānisms, atbilstīgos
gadījumos veicinot tādu turpmāku pasākumu ieviešanu, kuri sasaista maksājumu līmeni ar darbības
rezultātiem, nevis vienkārši atlīdzina izmaksas.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā
kohēzija” ir atrodama 2016. gada pārskata par ES budžetu 6. nodaļā.
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Dabas resursi
57,9 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Šajā izdevumu jomā ietilpst kopējā lauksaimniecības politika (KLP), kopējā zivsaimniecības politika (KZP) un vides
pasākumi.
Kopējā lauksaimniecības politika ir pamats ES izdevumiem lauksaimniecības jomā. Tās mērķi ir celt lauksaimniecības
ražīgumu, lai panāktu pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, stabilizēt tirgus un nodrošināt produktu
pieejamību par samērīgām cenām.
Šajā jomā 2016. gadā revidētā summa bija 57,9 miljardi EUR. KLP izdevumu pārvaldību dala ar dalībvalstīm. KLP
īsteno ar divu fondu starpniecību:
οο

no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) pilnībā finansē ES tiešo atbalstu un tirgus pasākumus,
tam atvēlot 77 % no izdevumiem šajā jomā;

οο

no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), no kura kopā ar dalībvalstīm līdzfinansē lauku
attīstības programmas, tam piešķirot 21 % no šīs jomas izdevumiem.

Izdevumus no abiem fondiem īsteno aptuveni 80 maksājumu aģentūras, kuras atbild par atbalsta pieteikumu
attiecināmības pārbaudi un maksājumu veikšanu saņēmējiem.
KZP īsteno galvenokārt ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) starpniecību, un šo fondu dalīti pārvalda
Komisija un dalībvalstis.
ES vides politiku centralizēti pārvalda Komisija. Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ir nozīmīgākais šīs
izdevumu jomas instruments.
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Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Aplēstais kļūdu līmenis:

Lauksaimniecība – tirgus un tiešais
atbalsts

Lauksaimniecība – tirgus un tiešais
atbalsts

Lauku attīstība, vide, klimata politika
un zivsaimniecība

Lauku attīstība, vide, klimata politika
un zivsaimniecība

Dabas resursi kopā:

Dabas resursi kopā:

Nē
Jā
Jā

1,7
%
(2015. gadā – 2,2 %)
4,9
%
(2015. gadā – 5,3 %)
2,5
%
(2015. gadā – 2,9 %)

Tirgus un tiešais atbalsts (ELGF)
Lauksaimniecības zemes platības ir dominējošais mainīgais lielums tiešā atbalsta maksājumiem. Nepārtrauktie
uzlabojumi kontroles sistēmās ir ļāvuši pirmo reizi vēsturē samazināt ELGF kļūdu līmeni 2016. gadā zem
2 % būtiskuma sliekšņa. Galvenokārt tas skaidrojams ar atbalsttiesīgo ilggadīgo zālāju pārskatīto definīciju,
uzlabojumiem zemes gabalu identifikācijas sistēmā (ZGIS) un jauno ģeotelpiskā atbalsta pieteikumu.
Zaļināšanas maksājumi ir papildu finanšu atbalsta maksājumi, ko saņem lauksaimnieki, kas ir izpildījuši vides
prasības. Mēs pārbaudījām izlasi, kurā bija iekļauti 63 šādi maksājumi, un konstatējām, ka lauksaimnieki bija
izpildījuši prasības attiecībā uz kultūraugu dažādošanu un ilggadīgo zālāju aizsardzību. Dažas kļūdas attiecās
uz ekoloģiski nozīmīgām platībām. Mēs konstatējām, ka vairākām maksājumu aģentūrām vai nu nebija ticamas
informācijas par zemes kategorijām ZGIS, vai tās šo informāciju neizmantoja, lai pārbaudītu pieprasījumus.

Lauku attīstība, vide, klimata politika un zivsaimniecība
Kļūdu raksturs un to modelis atšķiras ELFLA un citās dabas resursu izdevumu jomās.
Līdztekus kļūdām, kas radušās neattiecināmu saņēmēju, darbību, projektu un izdevumu dēļ, mēs konstatējām
arī kļūdas saistībā ar neattiecināmu zemi un pārāk liela attiecināmo hektāru skaita uzrādīšanu. Šogad trīs lielākās
attiecināmības kļūdas bija saistītas ar saņēmējiem, kuri, pārkāpjot ES vai valsts noteikumus, nebija atklājuši saikni
ar saistītajiem uzņēmumiem, kas tos vai nu kontrolēja, vai ar tiem kopā iesniedza pieteikumu, vai arī no kuriem
saņēmēji veica iepirkumu (sk. piemēru).
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Piemērs. Neattiecināms saņēmējs: atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem piešķirts kooperatīvam, kurš
pieder lielam starptautiskam uzņēmumam
Lietuvā mēs pārbaudījām ieguldījumu atbalstu, kas piešķirts kādam kooperatīvam lauksaimniecības
produktu pārstrādei un tirdzniecībai. Saskaņā ar ES un valsts noteikumiem šāds atbalsts ir pieejams tikai
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, ko nosaka pēc darbinieku skaita, gada apgrozījuma
un gada bilances kopsummas. Saistītie uzņēmumi, piemēram, mātes vai meitas uzņēmumi, ir jāiekļauj
aprēķinā. Mēs konstatējām, ka attiecīgais kooperatīvs piederēja lielam starptautiskam uzņēmumam un līdz
ar to nebija uzskatāms par mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu.

Par lielu daļu kļūdaino darījumu, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas, dalībvalstu iestādēm bija pietiekami
informācijas, lai pirms atmaksājumu pieprasīšanas Komisijai šīs kļūdas novērstu vai atklātu un izlabotu. Ja šī
informācija būtu izmantota kļūdu labošanai pirms izdevumu deklarēšanas Komisijai, tad aplēstais kļūdu līmenis
lauku attīstības, vides, klimata politikas un zivsaimniecības jomas kopējos izdevumos būtu bijis 3,4 %.

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ziņošana par likumību un pareizību
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (ĢD AGRI) 2016. gada darbības pārskatā norādītais
koriģētais kļūdu īpatsvars atbilst mūsu secinājumiem par to, ka šajā izdevumu jomā kopējais kļūdu līmenis ir būtisks.
Īpašajā ziņojumā Nr. 7/2017 mēs atzinīgi novērtējām sertifikācijas struktūru jauno lomu saistībā ar (KLP) izdevumu
likumības un pareizības pārbaudēm. Tomēr mēs atklājām vairākas būtiskas nepilnības un ieteicām uzlabot izlašu
veidošanu, pārbaudes un kļūdu īpatsvara aprēķināšanu.

Darbības rezultātu novērtējums
Mēs pārbaudījām izlasē iekļautu lauku attīstības ieguldījumu projektu darbības rezultātus un secinājām, ka 95 %
ieguldījumu tika īstenoti, kā plānots.
Tomēr 34 % gadījumu pierādījumi izmaksu pamatotībai nebija pietiekami. Kur vien iespējams, vienkāršotas
izmaksu iespējas efektīvi ierobežo pārāk augstu cenu risku, ja vien tās ir noteiktas pareizā līmenī. Mēs pašlaik sīkāk
analizējam šo jautājumu, lai 2018. gadā publicētu īpašo ziņojumu par šo tēmu.
Revīzijas darbā pie zaļināšanas maksājumu darbības rezultātiem mēs atklājām dažas pozitīvas pārmaiņas zemes
izmantošanā pēc šīs shēmas ieviešanas, konkrēti – ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi nolūkā aizsargāt un uzlabot
bioloģisko daudzveidību. Lauksaimniecības zeme, uz kuras mēs konstatējām pozitīvas pārmaiņas, bija aptuveni
3,5 % no mūsu izlasē iekļautās aramzemes.
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

jāpārskata pieeja, ko maksājumu aģentūras izmanto, lai klasificētu un atjauninātu zemes kategorijas
savās ZGIS, un jāveic vajadzīgās sasaistu pārbaudes, lai samazinātu kļūdu risku zaļināšanas maksājumā;

οο

jāsniedz norādījumi un jāizplata labākā prakse valsts iestādēm, lai nodrošinātu, ka to veiktās pārbaudes
identificē saikni starp pieteikumu iesniedzējiem un citām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas
atbalstītajos projektos.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju dabas resursu jomā ir atrodama 2016. gada pārskata par
ES budžetu 7. nodaļā.
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Drošība un pilsonība
2,4 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Šajā izdevumu jomā ir grupēti dažādi politikas virzieni, kuru kopīgais mērķis ir nostiprināt ES pilsonības jēdzienu,
veidojot brīvības, tiesiskuma un drošības telpu bez iekšējām robežām.
Šajā jomā 2016. gadā revidētā summa bija 2,4 miljardi EUR. Šī summa aptver tādas jomas kā robežu aizsardzība,
imigrācijas un patvēruma politika, tieslietas un iekšlietas, sabiedrības veselība, patērētāju tiesību aizsardzība,
kultūra, jaunatne, informācija un dialogs ar iedzīvotājiem. Tā veido relatīvi nelielu, bet aizvien pieaugošu daļu no
ES budžeta (2016. gadā – aptuveni 1,9 %).
Nozīmīgu daļu šo izdevumu veic ar divpadsmit decentralizētu aģentūru starpniecību; par katru no tām mēs
sagatavojam atsevišķus īpašos gada ziņojumus.
Migrācijas un drošības jomas izdevumus, kuri veido aptuveni 53 % no šīs kategorijas izdevumiem, īsteno lielākoties
dalītā pārvaldībā dalībvalstis un Komisija. Svarīgākie šīs kategorijas fondi ir
οο

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF), kura mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas
plūsmas un izveidot kopēju ES pieeju patvērumam un imigrācijai;

οο

Iekšējās drošības fonds (IDF), kura mērķis ir panākt augstu drošības līmeni Eiropas Savienībā.

Šie fondi sāka darbību 2014. gadā, aizstājot SOLID programmu (“Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”), un
darbosies līdz 2020. gadam.
Mēs pārbaudījām arī nedaudzus darījumus, kas attiecās uz citām šīs izdevumu jomas kategorijām. Tā kā izlase bija
neliela, mēs nevarējām aprēķināt reprezentatīvu kļūdu īpatsvaru kategorijai “Drošība un pilsonība”.
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Revīzijā konstatētais
Komisijas un dalībvalstu virzība saistībā ar AMIF un IDF maksājumiem dalītā pārvaldībā bija lēna. 2015. finanšu gada
beigās Komisija nebija dzēsusi nevienu maksājumu 15 dalībvalstīm. Mazāk nekā 5 % no pieejamajiem līdzekļiem bija
dzēsti sešās dalībvalstīs, no 5 % līdz 10 % – trijās un no 10 % līdz 15 % – četrās dalībvalstīs.
Arī pārbaudot SOLID, AMIF un IDF, mēs konstatējām vairākus trūkumus, kas var aizkavēt šo fondu īstenošanu,
negatīvi ietekmēt Komisijas novērtējumu par dalībvalstu sistēmām, novilcināt trūkumu novēršanu kontroles
sistēmās un palielināt risku saistībā ar finansēto darbību attiecināmību, pārvaldību un kontroli.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju kategorijā “Drošība un pilsonība” ir atrodama 2016. gada
pārskata par ES budžetu 8. nodaļā.
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Globālā Eiropa
8,3 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Šie izdevumi attiecas uz tādām jomām kā ārpolitika, atbalsts ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm,
kā arī attīstības palīdzība un humānā palīdzība jaunattīstības valstīm un kaimiņvalstīm (izņemot Eiropas attīstības
fondus – sk. 41.–43. lpp.).
Šajā jomā 2016. gadā revidējamie izdevumi bija 8,3 miljardi EUR, kas tika izlietoti vairāk nekā 150 valstīs.
Izdevumus tieši īsteno vairāki Komisijas ģenerāldirektorāti (vai nu centrālajos dienestos Briselē, vai ES delegācijās
saņēmējvalstīs), vai netieši saņēmējvalstis vai starptautiskās organizācijas, izmantojot plašu sadarbības instrumentu
klāstu un dažādas piegādes metodes.

Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Jā

Aplēstais kļūdu līmenis:

2,1 % (2015. g. – 2,8 %)

Attiecībā uz iemaksām saņēmējvalstu vispārējā budžetā Komisija var diezgan elastīgi lemt par to, vai valsts
ir ievērojusi attiecināmības nosacījumus. Tāpēc piemērojamo noteikumu neievērošanas risks ir zems. Līdzīgs
stāvoklis ir arī ar ES līdzekļiem, ko apvieno ar pārējo starptautisko līdzekļu devēju ieguldījumu un kas nav paredzēti
konkrētiem izdevumu posteņiem. Šādos gadījumos izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar ES noteikumiem, bieži
vien var segt ar citu līdzekļu devēju iemaksām.
No aplēstā kļūdu līmeņa 37 % ir attiecināmi uz tādiem izdevumiem, kam netika iesniegti būtiski apliecinoši
dokumenti (sk. piemēru turpmāk). Citi nozīmīgi kļūdu veidi ietver izdevumus, kas nav radušies vai kas nav
attiecināmi.

Piemērs. Apliecinošie dokumenti nav pieejami
Mēs pārbaudījām Komisijas apstiprinātos izdevumus saistībā ar dotāciju, kas piešķirta NVO, kuras darbības
joma attiecas uz piekļuves nodrošināšanu seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem. Saņēmējs
nespēja iesniegt apliecinošos dokumentus, kas pamato dažas revidētās izmaksas, konkrēti, darbinieku algas,
apdrošināšanu, valsts ienākuma nodokli, kā arī transportlīdzekļu un mācību telpu īri. Tāpēc šīs izmaksas tiek
uzskatītas par neattiecināmām.
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Par lielu daļu kļūdaino darījumu, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas, Komisijai bija pietiekami informācijas, lai
šīs kļūdas novērstu vai atklātu un izlabotu. Ja Komisija būtu labāk izmantojusi visu tās rīcībā esošo informāciju,
kategorijas “Globālā Eiropa” kopējo izdevumu aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis 1,4 % jeb zem 2 % būtiskuma
sliekšņa.

Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta ziņošana par atbilstību
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lai samazinātu kļūdas maksājumos, Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu
ģenerāldirektorāts (ĢD NEAR) pasūtīja pētījumu, kurā novērtēts šīs jomas izdevumu atlikušo kļūdu īpatsvars (RER).
Mēs novērtējām pētījumā izmantoto metodoloģiju un atzinām, ka principā tā ir piemērota paredzētajam mērķim
un efektīva. Tomēr mēs atklājām, ka dažās jomās ir iespējami uzlabojumi, piemēram, revidentiem noderētu papildu
norādījumi par to, kā aplēst kļūdu konkrētā darījumā.
ĢD NEAR savā gada darbības pārskatā ir aplēsis riskam pakļauto summu slēgšanas laikā, ņemot vērā turpmākajos
gados veicamo pārbaužu iespējamo ietekmi (t. s. koriģētspēju). Mēs uzskatām, ka koriģētspēja, iespējams, ir
novērtēta par augstu, jo, balstoties uz mūsu pārbaudīto iekasēšanas rīkojumu izlasi, mēs konstatējām dažas
neatklātas kļūdas datu kopā, kas tika izmantota šai aplēsei.
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

jāstrādā kopā ar pirmspievienošanās saņēmējvalstu revīzijas iestādēm, lai uzlabotu to kompetenci, konkrēti,
organizējot seminārus, izveidojot sadarbības tīklus un izmantojot tādus pieejamos rīkus kā mērķsadarbība vai
tehniskā palīdzība;

οο

jāizstrādā riska indikatori, lai uzlabotu novērtējumu, kurā izmanto iekšējās kontroles veidlapas, nolūkā labāk
izmērīt kļūdu radīto ietekmi;

οο

nākamajā gada darbības pārskatā pienācīgi jāizklāsta atlikušo kļūdu īpatsvara izpētes tvērums un aplēstā
apakšējā un augšējā kļūdu robeža;

οο

jāuzlabo 2017. gada koriģētspējas aprēķini, novēršot identificētos trūkumus.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju kategorijā “Globālā Eiropa” ir atrodama 2016. gada
pārskata par ES budžetu 9. nodaļā.
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Administrācija
9,4 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Mūsu revīzija aptvēra administratīvos izdevumus šādās ES iestādēs un citās struktūrās: Eiropas Parlamentā,
Eiropadomē un Eiropas Savienības Padomē, Komisijā, Eiropas Savienības Tiesā, Eiropas Revīzijas palātā (ERP), Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā, Eiropas Ombudā, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja
birojā un Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD).
Visās ES iestādēs un citās struktūrās 2016. gadā revidētā summa bija 9,4 miljardi EUR. Ar cilvēkresursiem saistītie
izdevumi (algas, pensijas un pabalsti) veido aptuveni 60 % no kopsummas. Atlikusī daļa ir izdevumi par ēkām,
aprīkojumu, enerģiju, komunikācijām un informācijas tehnoloģijām.
Informācija par ES aģentūru, citu decentralizēto struktūru un Eiropas Skolu revīziju rezultātiem ir sniegta īpašajos
gada ziņojumos, kurus publicē atsevišķi kopā ar rezultātu kopsavilkumu.
ERP pašas finanšu pārskatus revidē ārēja komercsabiedrība, un revidenta ziņojumu publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī un mūsu tīmekļa vietnē.

Revīzijā konstatētais
Būtisks kļūdu līmenis?

Nē

Aplēstais kļūdu līmenis:

0,2 % (2015. g. – 0,6 %)

Sistēmu pārbaudē mēs neatklājām nopietnas nepilnības. Tomēr mēs konstatējām jomu, kurā iespējami uzlabojumi.
Tie ir uzskaitīti ieteikumā.
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikums Eiropas Parlamentam:
οο

ir jāpārskata pašreizējā uzraudzības sistēma, ko piemēro politiskajām grupām piešķirto budžeta apropriāciju
izpildei. Tam arī jāsniedz labāki norādījumi politiskajām grupām un efektīvāk jāuzrauga, kā tās piemēro
noteikumus izdevumu atļaušanai un norēķinam un kā tās īsteno iepirkuma procedūras.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par ES izdevumu revīziju kategorijā “Administrācija” ir atrodama 2016. gada
pārskata par ES budžetu 10. nodaļā.
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Eiropas attīstības fondi
2,8 miljardi EUR
Ko mēs revidējām
Ar Eiropas attīstības fondiem (EAF) tiek sniegta ES palīdzība attīstības sadarbībai Āfrikas, Karību jūras baseina un
Klusā okeāna reģiona (ĀKK) valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās (AZT). EAF izdevumu un sadarbības instrumentu
mērķis ir izskaust nabadzību un sekmēt ĀKK valstu un aizjūras zemju un teritoriju ilgtspējīgu attīstību un integrāciju
pasaules ekonomikā.
Šajā jomā 2016. gadā revidētā summa bija 2,8 miljardi EUR. Eiropas attīstības fondus finansē ES dalībvalstis, un tos
īsteno vai nu ar konkrētu projektu starpniecību, vai sniedzot budžeta atbalstu (iemaksa valsts vispārējā vai nozares
budžetā). Katru Eiropas attīstības fondu reglamentē īpaša finanšu regula.
Šos fondus pārvalda Eiropas Komisija ārpus ES vispārējā budžeta, un atsevišķus atbalsta veidus pārvalda Eiropas
Investīciju banka (EIB).

Revīzijā konstatētais
ES pārskatu ticamība

2016. gada pārskati patiesi atspoguļo EAF finanšu
stāvokli, to darbības rezultātus, naudas plūsmu un
neto aktīvu pārmaiņas.
Vai EAF ieņēmumos ir būtisks kļūdu
līmenis?

Nē

Vai EAF maksājumos ir būtisks kļūdu
līmenis?

Jā

Aplēstais kļūdu līmenis:

3,3 % (2015. g. – 3,8 %)
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Attiecībā uz iemaksām saņēmējvalstu vispārējā budžetā Komisija var diezgan elastīgi lemt par to, vai valsts
ir ievērojusi attiecināmības nosacījumus. Tāpēc piemērojamo noteikumu neievērošanas risks ir zems. Līdzīgs
stāvoklis ir arī ar ES līdzekļiem, ko apvieno ar pārējo starptautisko līdzekļu devēju ieguldījumu un kas nav paredzēti
konkrētiem izdevumu posteņiem. Šādos gadījumos izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar ES noteikumiem, bieži
vien var segt ar citu līdzekļu devēju iemaksām.
Iepirkuma noteikumu pārkāpumi veidoja aptuveni vienu trešdaļu no EAF kopējā kļūdu līmeņa (sk. piemēru
turpmāk). Citi nozīmīgi kļūdu veidi ietver izdevumus, kas nav radušies vai kas nav attiecināmi.

Piemērs. Nav ievēroti iepirkuma noteikumi
Mēs pārbaudījām maksājumus par konsultāciju pakalpojumiem ar tirdzniecību saistītos jautājumos un
konstatējām, ka maksājumiem pakārtotie līgumi bija piešķirti nevis pēc konkursa atlases procedūras
piemērošanas, kā prasīts dotācijas nolīgumā, bet tieši piešķirti konsultantiem, kuri bija strādājuši iepriekšējā
projektā.

Par lielu daļu kļūdaino darījumu, kuros bija skaitļos izsakāmas kļūdas, Komisijai bija pietiekami informācijas, lai šīs
kļūdas novērstu vai atklātu un izlabotu. Ja Komisija būtu labāk izmantojusi visu tās rīcībā esošo informāciju, Eiropas
attīstības fondu izdevumiem aplēstais kļūdu līmenis būtu bijis 2,6 %.

Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta ziņošana par atbilstību
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lai samazinātu kļūdas maksājumos, Starptautiskās sadarbības un attīstības
ģenerāldirektorāts (ĢD DEVCO) pasūtīja pētījumu, kurā novērtēts šīs jomas izdevumu atlikušo kļūdu īpatsvars (RER).
Mēs pārbaudījām 2016. gada RER izpēti un secinājām, ka tā ir veikta saskaņā ar RER metodoloģiju. Visas nepilnības,
par kurām ziņojām 2013. gada pārskatā, ir novērstas, izņemot RER novērtēšanas metodi, kas joprojām pieļauj pārāk
plašas interpretācijas iespējas atsevišķos kļūdu īpatsvara aplēses gadījumos.
ĢD DEVCO paplašināja tvērumu atrunai, kuru tas 2015. gadā bija formulējis par dotācijām tiešajā pārvaldībā un
netiešajai pārvaldībai, ko veic starptautiskas organizācijas, šajā atrunā 2016. gada darbības pārskatā ietverot
arī netieši pārvaldītās dotācijas un programmu aplēses. Šī atruna ir formulēta saskaņā ar mūsu ieteikumiem un
apsvērumiem gan šajā, gan iepriekšējos gada pārskatos.
ĢD DEVCO ziņo par riskam pakļauto summu slēgšanas laikā, ņemot vērā turpmākajos gados veicamo pārbaužu
iespējamo ietekmi (t. s. koriģētspēju). Mēs uzskatām, ka 2016. gadam noteiktās koriģētspējas ticamību joprojām
negatīvi ietekmē tas, ka atklātās kļūdas nebija pilnībā ekstrapolētas uz nepārbaudīto kopu, un tas, ka aprēķini netika
saskaņoti ar EAF finanšu pārskatiem.

Ieņēmumu un izdevumu jomas tuvplānā
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Mūsu ieteikumi
Mūsu ieteikumi Komisijai:
οο

jāstiprina atvērto, bet spēku zaudējušo EAF līgumu uzraudzība, lai vēl vairāk samazinātu to skaitu;

οο

līdz 2017. gada beigām jāpabeidz darba uzdevumu pārskatīšana visām savām revīzijām un izdevumu
apstiprinājumpārbaudēm;

οο

jāapsver iespēja samazināt zema riska budžeta atbalsta darījumu RER padziļināto pārbaužu apmērs un
jāpārdala ietaupītie resursi tam, lai vairāk veiktu ar projektiem saistīto darījumu padziļinātās pārbaudes;

οο

jāpaplašina pasākumi savā 2017. gada rīcības plānā, lai ietvertu arī netieši pārvaldītās dotācijas un programmu
aplēses (jo tagad tās ir iekļaujamas gada darbības pārskata atrunā);

οο

vēl vairāk jāuzlabo 2017. gada koriģētspējas aprēķini, novēršot identificētos trūkumus.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izsmeļoša informācija par Eiropas attīstības fondu revīziju atrodama 2016. gada pārskatā par darbībām,
ko finansē no 8., 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF).
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Eiropas Revīzijas palāta un tās darbs
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. Tā atrodas Luksemburgā, un tajā
strādā aptuveni 900 revidentu un administratīvo darbinieku no visām ES dalībvalstīm.
Tās virsuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties
kā neatkarīgai ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei. Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam
uzmanību uz trūkumiem un panākumiem, kā arī piedāvājam norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem
par to, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu pārvaldību. Ar savu darbu mēs garantējam, ka Eiropas
iedzīvotāji ir informēti par to, kā tiek izlietota viņu nauda.
Mūsu revīzijas ziņojumi un atzinumi ir svarīgs posms ES pārskatatbildības ķēdē. Tos izmanto, lai prasītu atbildību
no tiem, kuru pienākums ir īstenot ES politikas virzienus un programmas, tātad no Komisijas, citām ES iestādēm un
struktūrām un dalībvalstu pārvaldes iestādēm.

Mūsu sagatavotie dokumenti
Mēs sagatavojam:
οο gada pārskatus, tostarp ticamības deklarāciju, par ES vispārējo budžetu un par Eiropas attīstības fondiem;
οο īpašos ziņojumus, ko sagatavojam galvenokārt pēc veiktajām lietderības revīzijām, par atlasītām revīzijas
tēmām, kurus publicē visu gadu; 2016. gadā mēs publicējām 36 īpašos ziņojumus;
οο atzinumus, kurus izmanto Eiropas Parlaments un Padome, kad apstiprina ES tiesību aktus un citus lēmumus,
kas būtiski ietekmē finanšu pārvaldību, kā arī citus dokumentus, kam pamatā ir kāda jautājuma izskatīšana.
2016. gadā mēs publicējām divus atzinumus;
οο īpašos gada ziņojumus, kuros izklāstīti mūsu veikto finanšu revīziju atzinumi par katru no Eiropas
Savienības dažādajām aģentūrām un struktūrām. 2016. gadā mēs publicējām 52 īpašos gada ziņojumus un
divus kopsavilkuma ziņojumus par ES aģentūrām un kopuzņēmumiem;
οο publikācijas, kuru pamatā ir kāda jautājuma izskatīšana, piemēram, vispārējā stāvokļa apskatus un
informatīvus paziņojumus;
οο gada darbības pārskatus, kurā sniegta informācija un ieskats par mūsu darbībām attiecīgajā gadā.
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Īsumā par revīzijas pieeju, ko izmantojam ticamības deklarācijas
sagatavošanai
Mūsu sagatavotās ticamības deklarācijas atzinumi balstās uz objektīviem pierādījumiem, kas iegūti revīzijas
pārbaudēs saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Pārskatu ticamība
Vai ES pārskatos ir sniegta pilnīga un precīza informācija?

Komisijas ģenerāldirektorāti katru gadu veic simtiem tūkstošu grāmatojumu, kuros ir iekļauta informācija no
daudziem un dažādiem avotiem (tostarp dalībvalstīm). Mēs pārbaudām, vai grāmatvedības procesi darbojas
pienācīgi un vai to izmantošanas rezultātā iegūtie grāmatvedības dati ir pilnīgi, pareizi iegrāmatoti un
pienācīgi izklāstīti ES finanšu pārskatos.

οο

Mēs vērtējam grāmatvedības sistēmu, lai pārliecinātos, vai tā nodrošina labu pamatu ticamu datu iegūšanai.

οο

Mēs pārbaudām galvenās grāmatvedības procedūras, lai pārliecinātos par to pareizu darbību.

οο

Mēs veicam grāmatvedības datu analītiskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka dati ir sniegti konsekventi un ir
pamatoti.

οο

Mēs tieši pārbaudām grāmatojumu izlasi, lai pārliecinātos, vai pakārtotais darījums reāli pastāv un ir precīzi
iegrāmatots.

οο

Mēs pārbaudām finanšu pārskatus, lai pārliecinātos, vai tie patiesi atspoguļo finanšu stāvokli.
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Darījumu pareizība
Vai ES pārskatiem pakārtotajos ES ieņēmumu un maksājumu par izdevumiem darījumos ir ievēroti
tiem piemērojamie noteikumi?

No ES budžeta veic miljoniem maksājumu saņēmējiem gan ES, gan ārpus tās. Lielāko daļu šo izdevumu
pārvalda dalībvalstis. Lai iegūtu vajadzīgos pierādījumus, mēs tieši pārbaudām ieņēmumu un izdevumu
maksājumus (t. i., starpposma maksājumus, galīgos maksājumus un avansu dzēšanu) un novērtējam
sistēmas, ar kuru starpniecību tos pārvalda un pārbauda.

οο

Mēs novērtējam ieņēmumu un izdevumu sistēmas, lai noteiktu, cik efektīvi tās nodrošina darījumu likumību
un pareizību.

οο

Izmantojot statistikas metodes, no ES budžeta mēs veidojam darījumu izlases, uz kuru pamata mūsu revidenti
veic izvērstas pārbaudes.

οο

Mēs sīkāk revidējam izlasē iekļautos darījumus, parasti uz vietas pie galasaņēmējiem (tas var būt
lauksaimnieks, pētniecības institūts vai uzņēmums, kas izpilda publiski iepirktus būvdarbus vai
pakalpojumus), lai iegūtu tiešus pierādījumus, ka pakārtotais notikums reāli eksistē, ka tas ir pienācīgi
iegrāmatots un atbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem veikti maksājumi.

οο

Mēs analizējam kļūdas un tās klasificējam kā skaitļos izsakāmas vai skaitļos neizsakāmas.

οο

Skaitļos izsakāmas kļūdas ekstrapolējam, lai aplēstu kļūdu līmeni gan kopumā, gan atsevišķi katrai jomai, kuru
īpaši izvērtējam.

οο

Mēs salīdzinām aplēsto kļūdu līmeni ar 2 % būtiskuma slieksni un formulējam atzinumu.

οο

Savos atzinumos mēs ņemam vērā arī citu būtisku informāciju, piemēram, gada darbības pārskatus un citu
ārēju revidentu ziņojumus.

οο

Lai nodrošinātu faktu pareizību, mēs apspriežam visus konstatējumus ar valstu iestādēm un Komisiju.

Visi mūsu sagatavotie dokumenti ir publicēti mūsu tīmekļa vietnē http://www.eca.europa.eu.
Plašāka informācija par revīzijas procesu ticamības deklarācijas pamatošanai ir sniegta 2016. gada pārskata
par ES budžetu 1.1. pielikumā.
Tīmekļa vietnē ir atrodams arī mūsu publikācijās izmantoto tehnisko terminu glosārijs
(http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru.
Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā http://europa.eu/contact

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: http://europa.eu/contact

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama vietnē Europa: http://europa.eu
ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt vietnē EU Bookshop: http://publications.europa.eu/eubookshop.
Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru
(sk. http://europa.eu/contact).
ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ES atvērtie dati
ES Atvērto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot
gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem.

AUTORTIESĪBU ATRUNA
© Eiropas Savienība, 2017
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Ievadraksts un paskaidrojumi
ES revidentu sagatavotajiem 2016. gada
pārskatiem
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga ES ārējās
revīzijas iestāde – ES finanšu sargātāja. Šajā
publikācijā ir sniegts galveno konstatējumu un
secinājumu kopsavilkums, kas balstīts
ERP 2016. gada pārskatos par ES vispārējo budžetu
un par Eiropas attīstības fondiem. Tas aptver
pārskatu ticamību, ieņēmumu un izdevumu
pareizību, kā arī ar budžeta īstenošanu panākto
darbības rezultātu vispārējos aspektus. Pilns gada
pārskatu teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.eca.
europa.eu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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