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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 pārvaldību1.  

II Šajā dokumentā apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2018. finanšu gadu iegūti 
41 ES aģentūras un citu Savienības struktūru revīzijās, ko esam veikuši atbilstoši savām 
pilnvarām. Ar visaptverošu pārskatu par Eiropas Savienības izveidotajām aģentūrām un 
izvērstiem rezultātiem par mūsu veikto aģentūru ikgadējo revīziju varat iepazīties mūsu 
jaunajā pārskatā par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu.  

III Aģentūru revīzija par 2018. 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 EASO (par kuru 
sniedzām atzinumu ar iebildēm).  

                                                      
1 Plašāku informāciju par mūsu darbu var atrast pārskatos par mūsu darbību, mūsu 

sagatavotajos pārskatos par ES budžeta izpildi, īpašajos ziņojumos, vispārējā stāvokļa 
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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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. Lai novērstu šīs 
nepilnības, mēs arī ierosinājām turpmāk minētās veicamās darbības. 

o Kļūdas publiskajā iepirkumā joprojām ir biežāk sastopamais kļūdu veids, ko 
atklājām savās revīzijās. Aģentūras tiek aicinātas turpmāk uzlabot savas publiskā 
iepirkuma procedūras, nodrošinot pilnīgu atbilstību piemērojamajiem 
noteikumiem un labāko ieguldīto līdzekļu atdevi iepirkumos. 

o Kad aģentūras izmanto starpiestāžu līgumus, tās joprojām ir atbildīgas par 
publiskā iepirkuma principu piemērošanu saviem konkrētajiem iepirkumiem. 
Aģentūru iekšējās kontroles mehānismiem jānodrošina šo principu ievērošana. 

o Pamatlīgumu izmantošana nedrīkst traucēt godīgu un konkurētspējīgu iepirkumu 
procedūru. Cenu konkurencē jāņem vērā visi galvenie cenas elementi, piemēram, 
vienības cenas un attiecīgais vienību skaits, par ko jāmaksā saistībā ar konkrētiem 
pakalpojumiem. 

o Aģentūras tiek mudinātas arī turpmāk izmantot kopīgas iepirkuma procedūras vai 
iestāžu pamatlīgumus, lai panāktu lielāku efektivitāti un apjomradītus 
ietaupījumus. Tādām jaunajām aģentūrām kā EPPO un ELA var būt īpaši izdevīga 
dalība kopīgos iepirkumos, nevis pašām savu, atsevišķu līgumu slēgšana. Tomēr, 
pirms aģentūras sāk kopīgas iepirkuma procedūras un iegulda attiecīgas 
administratīvās pūles, jāveic tirgus analīze, lai pārliecinātos, vai kopīgā procedūra 
ir iespējama. 

o Aģentūrām kopā ar budžeta lēmējiestādēm vajadzētu izanalizēt, vai ārējo 
darbinieku izmantošana ir rentabla salīdzinājumā ar pašiem savu štata darbinieku 
izmantošanu. 

o Ja izmanto ārējus darbiniekus, pilnīga atbilstība piemērojamam ES un valsts 
tiesiskajam regulējumam ir nepieciešama gan principā, gan tāpēc, lai izvairītos no 
tiesvedības riskiem un kaitējuma reputācijai. 

o Visām aģentūrām ir jāpieņem un jāievieš Komisijas iekšējās kontroles sistēma 
(2017. g.), lai pieskaņotu iekšējās kontroles standartus augstākajiem 
starptautiskajiem standartiem un nodrošinātu, ka iekšējās kontroles mehānismi 
efektīvi un lietderīgi atbalsta lēmumu pieņemšanu. 
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o Aģentūras tiek aicinātas vienoties par to, kuri amati uzskatāmi par sensitīviem, un 
ieviest vai pielīdzināt sensitīvo amatu politiku, lai mazinātu risku ļaunprātīgi 
izmantot pilnvaras personiska labuma gūšanai. 

o Lai uzlabotu budžeta ziņojumu pārredzamību, aģentūras, kuras īsteno piešķirtos 
ieņēmumus, tiek mudinātas iekļaut savos finanšu pārskatos standartizētu 
kopsavilkumu par piešķirtajiem ieņēmumiem un saistītajiem izdevumiem 
atbilstoši katram Komisijas deleģēšanas nolīgumam. 

o Aģentūru budžetu publicēšana atbilstoši darbības jomām ļautu sasaistīt resursus 
ar darbībām, kurām tie izlietoti. 

o Attiecīgās aģentūras tiek aicinātas apspriest ar Komisiju vajadzību koriģēt tiesisko 
regulējumu, lai nodrošinātu maksu aprēķināšanu, pamatojoties uz precīzu 
informāciju, kas atspoguļo saimniecisko realitāti. 
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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, atsaucoties uz 
konkrētām aģentūrām, tiek izmantots to pilnā nosaukuma saīsinājums, kas skaidrots 
akronīmu sarakstā dokumenta beigās.  

02 Atkarībā no ES aģentūru uzbūves un uzdevuma tās iedala trīs kategorijās: 
decentralizētās aģentūras, Komisijas izpildaģentūras un citas struktūras. To galvenās 
iezīmes ir aprakstītas turpmāk tekstā.  

03 Kā parādīts 1. attēlā, aģentūru skaits gadu gaitā ir palielinājies, un 2019. gadā to 
bija 43, ieskaitot divas jaunas aģentūras, kas pašlaik tiek veidotas. Tās ir Eiropas 
Prokuratūra (EPPO), kuras izveides regula stājusies spēkā jau 2017. gadā, un Eiropas 
Darba iestāde (ELA), kuras izveides regula stājusies spēkā 2019. gadā augustā. 
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1. attēls. Aģentūru skaita palielināšanās 

 
*Dažas no aģentūrām iepriekš darbojās kā starpvaldību organizācijas atšķirīgā statusā. 
Avots: ERP. 

04 Komisijas izpildaģentūras atrodas Eiropas Komisijas atrašanās vietā Briselē vai 
Luksemburgā. Decentralizētās aģentūras un citas struktūras ir izvietotas visā Eiropas 
Savienībā dažādās dalībvalstīs, kā norādīts akronīmu sarakstā un 2. attēlā. Par to 
atrašanās vietu lemj Padome vai Padome kopīgi 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 atradīsies Luksemburgā, bet 
ELA – Bratislavā (Slovākijā). 

eu-LISA

EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, EVTI

ACER, BEREC birojs, Eiropols

ERCEA, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, Chafea

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

EVA, ETF

Cedefop, Eurofond
*ESA izveidoja 1958. g.ELA

EPPO

VNV

Aģentūru 
skaits

Decentralizētās aģentūras

Izpildaģentūras

Citas struktūras

Aģentūru 
skaita 
palielināšanās
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2. attēls. Aģentūru atrašanās vieta dalībvalstīs 

 
Avots: ERP. 

Decentralizēto aģentūru pārziņā ir rīcībpolitikas konkrētas 
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 mērķis ir risināt konkrētas 
rīcībpolitikas vajadzības un pastiprināt sadarbību Eiropas mērogā, apvienojot ES un 

                                                       
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. 
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dalībvalstu valdību tehnisko un specializēto zinātību. Aģentūras ir izveidotas uz 
nenoteiktu laiku ar Padomes vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulu.  

06 Jaunizveidotā EPPO ir neatkarīga Eiropas Savienības prokuratūra, kuras 
kompetencē būs izmeklēšanu veikšana un kriminālvajāšana un apsūdzības celšana 
saistībā ar noziegumiem pret ES budžetu, piemēram, par krāpšanu, korupciju vai 
nopietnu pārrobežu krāpšanu PVN jomā. ELA būs pilnvarota visos līmeņos stiprināt 
sadarbību starp darba tirgus iestādēm un labāk pārvaldīt pārrobežu situācijas, kā arī 
turpmākas iniciatīvas godīgas mobilitātes veicināšanai. Abas aģentūras mēs revidēsim, 
sākot ar 2019. finanšu gadu. 

Komisijas izpildaģentūras 
īsteno ES programmas 

07 Sešām Komisijas izpildaģentūrām3 ir 
uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar vienas vai 
vairāku ES programmu īstenošanu un 
darbības nodrošināšanu. Šīs aģentūras ir 
izveidotas uz noteiktu laiku.  

 

Pārējām struktūrām ir īpašas pilnvaras 

08 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 

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Eiropas Savienība, 2016 / Etienne Ansotte 
/ Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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un publiskajām finansēm ES dalībvalstīs un citur nodrošināt pienācīgu noregulējumu 
bankām, kuras kļūst maksātnespējīgas.  

Aģentūras finansē no dažādiem avotiem atbilstoši dažādām 
DFS kategorijām 

09 2018. gadā visu aģentūru (izņemot VNV) kopējais budžets bija 4,2 miljardi EUR 
(20 % palielinājums, salīdzinot ar 3,5 miljardu EUR budžetu 2017. gadā), un tas atbilst 
apmēram 2,9 % no ES 2018. gada vispārējā budžeta (2017. gadā – 2,7 %), kā 
atspoguļots 3. attēlā. Aģentūras ar vislielāko absolūto budžetu palielinājumu laikā no 
2017. gada līdz 2018. gadam bija EIT, EMSA un ECHA, ko finansē no 
DFS 1.a apakškategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, un eu-LISA, 
Frontex, EMA, EASO un Eiropols, ko finansē no 3. kategorijas “Drošība un pilsonība”. 

10 Turklāt VNV 2018. gada budžets bija 6,9 miljardi EUR (2017. gadā – 
6,6 miljardi EUR). To veido kredītiestāžu iemaksas, kas paredzētas vienotā 
noregulējuma fonda izveidei un VNV administratīvo izdevumu finansēšanai. 

11 Decentralizēto aģentūru un citu struktūru budžets sedz personāla, 
administratīvos un pamatdarbības izdevumus. Izpildaģentūras īsteno programmas, ko 
finansē no Komisijas budžeta, un viņu pašu budžets (2018. gadā kopumā aptuveni 
249 miljoni EUR) ir paredzēts vienīgi personāla un administratīvajiem izdevumiem. 
Komisijas pamatdarbības budžets (saistību apropriācijas), ko īsteno sešas 
izpildaģentūras, 2018. gadā bija aptuveni 11,3 miljardi EUR (2017. gadā – 
11 miljardi EUR).  
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3. attēls. Aģentūru finansējuma avoti 2018. gadā 

 
Avots: ES 2018. gada vispārējais budžets un aģentūru 2018. gada budžets; ERP apkopojums. 
Fotoattēla avots: © Eiropas Kopienas, 2001. 

12 Lielākā daļa aģentūru, ieskaitot visas izpildaģentūras, gandrīz pilnībā tiek 
finansētas no ES vispārējā budžeta. Pārējās finansējumu daļēji vai pilnībā iegūst no 
nodevām, maksām un tiešajām iemaksām no valstīm, kuras piedalās šo aģentūru 
darbībās. Aģentūru budžeta sadalījums atbilstoši ieņēmumu avotam ir redzams 
4. attēlā. 

144,8 mljrd. EUR
ES vispārējais budžets

1,0 mljrd. EUR
Valsts uzraudzības iestāžu 
nodevas, maksas un 
iemaksas

1,8 mljrd. EUR
ES vispārējā budžeta 

iemaksas

1,2 mljrd. EUR
Ieņēmumi, ko Komisija 

piešķīrusi deleģētiem 
uzdevumiem

0,2 mljrd. EUR
Pārējie ieņēmumi

11,3 mljrd. EUR
Komisijas pamatdarbības 
budžets, ko izpilda 
izpildaģentūras

6,9 mljrd. EUR
Kredītiestāžu iemaksas 
vienotajā noregulējuma 
fondā un VNV
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4. izcēlums. Aģentūru 2018. gada budžets atbilstoši ieņēmumu avotam 

 
Avots: Aģentūru 2018. gada budžets, ERP apkopojums. 

13 Lielākā daļa aģentūru neīsteno lielas pamatdarbības izdevumu programmas, bet 
gan nodarbojas ar tehniska, zinātniska un/vai regulatīva rakstura uzdevumiem. 
Tādējādi vairākumā gadījumu to budžetu galvenokārt veido personāla un 
administratīvie izdevumi. Kopumā aģentūru personāla un administratīvie izdevumi 

GSA

EMA
EIT
Frontex
EASA
Eiropols
ECHA
EMSA
eu-LISA
EASO
EFSA
EVA
ECDC
EVTI
CdT
EBI
Eurojust
ERA
EAAPI
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
EU-OSHA
CEPOL
ACER
ENISA
EIGE
BEREC birojs
ESA

REA
EACEA
ERCEA
EASME
INEA
Chafea

VNV

EUIPO (ex-OHIM)
CPVO

Valsts uzraudzības 
iestāžu nodevas, 
maksas un iemaksas

≈ 1,0 mljrd. EUR

Ieņēmumi, ko Komisija 
piešķīrusi deleģētiem 
uzdevumiem

≈ 1,2 mljrd. EUR

ES vispārējā budžeta 
iemaksas
≈ 1,8 mljrd. EUR

Tradicionālās
(finansē 
galvenokārt 
no subsīdijām)

Izpildaģentūras

Pilnībā 
pašfinansējošas

Aģentūru izkārtojums 
atkarībā no kopējo 
ieņēmumu lieluma
(miljoni EUR)

1 174,2

326,9
312,9
288,7
139,9
133,2
117,4
102,0

93,6
92,0
78,2
65,8
56,8
43,8
43,1
42,6
38,4
28,1
25,1
22,4
20,4
20,1
17,4
17,3
15,4
15,3
13,7
13,6
10,5

7,8
4,3
0,1

69,6
49,7
48,6
43,8
26,3
10,4

6940,1

402,9
16,2

Kredītiestāžu iemaksas 
vienotajā 
noregulējuma fondā 
un VNV

≈ 6,9 mljrd. EUR
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atbilst aptuveni 14 % no visu ES iestāžu un citu struktūru šāda veida izdevumiem 
(5. attēls). 

5. attēls. ES iestāžu un struktūru personāla un administratīvie izdevumi* 
(miljardi EUR) 2018. gadā 

 
*Personāla izdevumos ietilpst izdevumi par darbiniekiem, kas strādā gan pamatdarbības, gan 
administratīvajā jomā. 
Avots: ES 2018. gada konsolidētie pārskati. 

14 Līdzekļi no ES vispārējā budžeta 1,8 miljardu EUR apmērā tiek piešķirti saskaņā ar 
DFS kategorijām, kā atspoguļots 6. attēlā. 

Citas iestādes (Reģionu komiteja, 
Eiropas Ombuds un Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītājs)

Revīzijas palāta

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja (EESK)

Tiesa

Padome

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

41 ES aģentūra un citas struktūras

Eiropas Parlaments

Komisija 5,9

1,9

1,6

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0 1 2 3 4 5 6
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6. attēls. Aģentūru finansējums atbilstoši ES vispārējā budžeta 
DFS kategorijām 

 
Avots: ES daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam un aģentūru 2018. gada budžets, 
ERP apkopojums. 

15 2018. gada beigās aģentūrās strādāja aptuveni 
11 400 darbinieku4 (2017. gadā – aptuveni 11 000), kas 
atbilst apmēram piektdaļai no kopējā darbinieku skaita 
ES iestādēs un aģentūrās.  

 

                                                      
4 Šie skaitliskie dati par darbiniekiem ietver ierēdņus, pagaidu darbiniekus, līgumdarbiniekus 

un norīkotos valstu ekspertus. 

DFS 2. kateg. DFS 4. kateg. DFS 5. kateg.

DFS 1.a

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi Globālā Eiropa Administrācija

Konkurētspēja izaugsmei 
un nodarbinātībai

Drošība un 
pilsonība

DFS 3

874 miljoni EUR 870 miljoni E
URACER

BEREC birojs
Cedefop

EASA
EBI

ECHA
EAAPI

EIT
EMSA
ENISA
ERA
EVTI

EU-OSHA
Eurofound

GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Eiropols

FRA
Frontex
Chafea

60 miljoni EUR
EVA

EFCA

20 miljoni EUR
ETF

0,1 miljons EUR
ESA

Kopā:   1824 miljoni EUR 

Avots: Aģentūras, 
ERP apkopojums. 

2018. gadā 
aģentūrās strādāja aptuveni  

17 %
no ES iestāžu un aģentūru 

nodarbināto kopskaita
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© Eiropas Savienība, avots: Eiropas Revīzijas palāta. Palātas ēku arhitekti: Jim Clemes (2004. un 2013. g.) 
un Paul Noël (1988. g.). 

Ko mēs konstatējām 

Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti atzinumi bez 
iebildēm 

16 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
aģentūru pārskatiem. Uzskatām, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo aģentūru finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī, kā arī darbības 
rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka 
piemērojamie finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības 
noteikumi5.  

Apstākļu akcentējuma punkti ir svarīgi pārskatu izprašanai (EBI, 
EMA, Frontex un VNV) 

17 Apstākļu akcentējuma punkti pievērš lasītāja uzmanību svarīgiem jautājumiem, 
kas ir būtiski, lai lasītājs izprastu pārskatus. 2018. finanšu gadā apstākļu akcentējuma 
punkti ir adresēti četrām aģentūrām: EBI, EMA, Frontex un VNV. 

                                                      
5 Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem. 
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18 Attiecībā uz EBI un EMA – aģentūrām, kas 
iepriekš atradās Londonā, – mēs vēršam 
uzmanību uz to, ka tās atstāja Apvienoto Karalisti 
2019. gadā un to pārskatos ir iekļauti uzkrājumi, 
kas saistīti ar pārcelšanās izmaksām. EMA 
gadījumā mēs minējām arī notikumus saistībā ar 
nomas līgumu un nenoteiktību par kopējā 
darbinieku skaita samazinājumu pēc aģentūras 
pārcelšanās. Attiecībā uz EBI un EMA mēs 
minējām arī to, ka iespējama ieņēmumu samazināšanās pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES. 

19 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 Fondā vai tiesvedības Eiropas 
Savienības Tiesā, kas ierosinātas saistībā ar lēmumiem par noregulējuma shēmu 
pieņemšanu. To iespējamai ietekmei uz Valdes finanšu pārskatiem par 2018. gada 
31. decembrī slēgto finanšu gadu (jo īpaši uz iespējamām saistībām, uzkrājumiem un 
saistībām) piemēro īpašu gada revīziju (tās rezultāti tiks publicēti 2019. gada 
1. decembrī), kā noteikts VNM regulas 92. panta 4. punktā. 

20 Frontex 2018. gadā pārvaldīja finansēšanas nolīgumus ar sadarbības valstīm par 
pamatdarbībām, kas veido 59 % no Aģentūras budžeta. Palāta kopš 2014. gada ir 
pastāvīgi ziņojusi, ka pierādījumi par izmaksām, kuras saistītas ar aprīkojumu un kuru 
atmaksāšanu pieprasa sadarbības valstis, bieži ir nepietiekami, un to atkal apstiprināja 
šā gada revīzijas rezultāti. Frontex veiktās šo izmaksu ex ante pārbaudes nav efektīvas, 
ja turpinās tādu izmaksu atlīdzināšana, kas nav pamatotas ar apliecinošiem 
dokumentiem. Turklāt, tāpat kā iepriekšējos gados, Frontex neveica ex post pārbaudes, 
tādējādi palielinot nepamatotu izmaksu atlīdzināšanas risku. 

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

21 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par visu 
aģentūru 2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto ieņēmumu 
likumību un pareizību. Uzskatām, ka ieņēmumi visos būtiskajos aspektos bija likumīgi 
un pareizi. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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Par aģentūru pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību ir sniegti atzinumi bez iebildēm, izņēmums ir EASO 

22 Mēs sniedzām revīzijas atzinumus bez iebildēm (jeb “tīrus” atzinumus) par 
40 aģentūru 2018. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtoto maksājumu 
likumību un pareizību. Uzskatām, ka šo aģentūru maksājumi visos būtiskajos aspektos 
bija likumīgi un pareizi. 

23 Par ESAO mēs sniedzām atzinumu ar iebildēm 
saistībā ar mūsu revīzijas konstatējumiem, kas 
ziņoti par 2016. un 2017. finanšu gadu. Kopumā 
mēs secinājām, ka neapmierinošais stāvoklis, par 
kuru ziņojām attiecībā uz Biroja pārvaldību un 
iekšējās kontroles kārtību, kā arī darījumu likumību 
un pareizību 2017. gadā, uzlabojas ļoti lēnām un 
Biroja vadības sāktie koriģējošie pasākumi 
joprojām nav pabeigti. Par to liecina arī fakts, ka 
lielākā iepirkuma procedūra, kuru 2018. gadā 
īstenoja Birojs, atkal bija nepareiza daudzo procedūras nepilnību dēļ.  

Punkti, kuros aplūkoti citi īpaši svarīgi jautājumi (EBI, EAAPI, 
EVTI, EASO, ECHA, VNV un GSA) 

24 Saistībā ar EBI, EAAPI un EVTI mēs vēršam uzmanību uz faktu, ka to budžets tiek 
finansēts daļēji no Eiropas Savienības līdzekļiem un daļēji – no ES dalībvalstu 
uzraudzības iestāžu un/vai uzraudzīto struktūru tiešajām iemaksām. Iespējams, ka šo 
iestāžu ieņēmumi nākotnē samazināsies tāpēc, ka AK ir pieņēmusi lēmumu izstāties no 
Eiropas Savienības.  

25 Turklāt, kā EVTI jau konstatējusi, 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.  

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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26 Attiecībā uz EASO mēs joprojām vēršam uzmanību uz to, ka, sākot no 2017. gada 
beigām, kritiskais cilvēkresursu stāvoklis Birojā ir strauji pasliktinājies. 2018. gada 
beigās lielākā daļa brīvo darbvietu joprojām nebija aizpildītas. Īpaši bažas rada vadītāju 
trūkums administrācijas departamentā. Kopumā šī situācija rada ievērojamu risku 
Biroja darbības turpināšanai pašreizējā apmērā. 

27 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 
regulu6. 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 2018. gada beigās korekciju 
kopsumma nebija zināma.  

28 Attiecībā uz VNV mēs atkārtojam, ka iemaksas vienotajā noregulējuma fondā 
aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko kredītiestādes sniedz Valdei ar valstu 
noregulējuma iestāžu starpniecību. 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. Turklāt mēs atzīmējām, ka 
tiesiskajā regulējumā noteiktā iemaksu aprēķināšanas metodoloģija ir ļoti sarežģīta un 
tāpēc rada neprecizitātes risku. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ Valde nevar sniegt 
kredītiestāžu datus, kas izmantoti, lai aprēķinātu iemaksas minētajā fondā, un tas 
samazina pārredzamību. 

29 Attiecībā uz GSA mēs atkal vēršam uzmanību uz to, ka viens no pretendentiem 
apstrīdēja publiskā iepirkuma procedūru pamatlīgumam par 1,5 miljardiem EUR 
attiecībā uz Galileo satelītsistēmas izmantošanu 2017.–2027. gada periodā. Eiropas 
Savienības Tiesas nolēmums attieksies uz pamatlīguma iepirkuma procedūras likumību 
un pareizību, kā arī uz visiem attiecīgajiem īpašajiem līgumiem un nākotnes 
maksājumiem.  

                                                      
6 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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7. attēls. 2016.–2018. gada revīzijas atzinumi par aģentūru pārskatiem, 
ieņēmumiem un maksājumiem 

 
Avots: ERP. 

Mūsu apsvērumi ir vērsti uz uzlabojamām jomām 36 aģentūrās 

30 Papildus atzinumiem un apstākļu akcentējumam un citiem jautājumiem 
veltītajiem punktiem mēs formulējām arī apmēram 100 apsvērumus par 36 aģentūrām, 
vēršot uzmanību uz jomām, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi. Lielākā daļa šo 
apsvērumu tāpat kā iepriekšējos gados attiecas uz nepilnībām publiskā iepirkuma 
procedūrās.  

2016 2017 2018

41 aģentūra
Maksājumi
Ieņēmumi
Pārskati

Atzinumi
Bez iebildēm
Ar iebildēm
Negatīvi
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Publiskā iepirkuma pārvaldība ir joma, kurā joprojām ir vislielākā kļūdu 
iespējamība 

31 Publiskā iepirkuma noteikumu 
mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci 
starp ekonomisko procesu dalībniekiem 
un panākt ekonomiski izdevīgākos 
iepirkumus, tādējādi ievērojot 
pārredzamības, samērīguma, 
vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas principus. Palātas 
revīzijā tika ietverti pamatlīgumi, īpašie 
līgumi un tiešie līgumi, kas aptver visas 
aģentūras. Attiecībā uz 27 aģentūrām 
(BEREC birojs, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBI, ECHA, ECDC, EVA, EFCA, EIGE, 
EAAPI, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, EVTI, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurojust, Eiropols, 
Eurofound, Frontex, REA, VNV) šos līgumus skāra dažādas publiskā iepirkuma 
nepilnības: tās lielākoties saistītas ar pareizas finanšu pārvaldības un likumības 
aspektiem. Aģentūras tiek aicinātas turpmāk uzlabot savas publiskā iepirkuma 
procedūras, nodrošinot pilnīgu atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un labāko 
ieguldīto līdzekļu atdevi iepirkumos. 

1. izcēlums. Piemērs gadījumam, kad nepamatoti izmantota 
iepirkuma sarunu procedūra bez iepriekšējas līguma paziņojuma 
publicēšanas 

Izmantojot iepirkuma sarunu procedūru bez iepriekšējas līguma paziņojuma 
publicēšanas, kāda aģentūra parakstīja triju gadu IT pamatlīgumu ar uzņēmumu, 
kurš tos pašus pakalpojumus bija sniedzis saskaņā ar iepriekšējo pamatlīgumu. 
Pamatlīgums tika parakstīts par kopējo summu 450 000 EUR (150 000 EUR gadā). 
Saskaņā ar Finanšu regulu šāda vienkāršota procedūra ir pieņemama tikai īpašos 
apstākļos, kurus aģentūra nepamatoja. 

Dažu aģentūru izmantotie pamatlīgumi var ierobežot konkurenci 

32 Pamatlīgumi ir vienošanās ar piegādātājiem, un tajos ir paredzēti konkrētus 
pirkumus regulējoši noteikumi, kuri jāpiemēro, kamēr vienošanās ir spēkā. Tos izmanto 
precīzi noteiktam līguma priekšmetam gadījumos, kad konkrētus daudzumus vai 
piegādes laikus nav iespējams norādīt iepriekš. Galvenais nolūks pamatlīgumu 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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izmantošanai ir sekmēt administratīvo efektivitāti un apjomradītus ietaupījumus. Taču 
mēs konstatējām gadījumus (EASA un EUIPO), kad lielu pamatlīgumu izmantošana 
aptvēra daudzus un dažādus pakalpojumus, kas nav precīzi reglamentēti, un radīja 
risku konkurencei.  

2. izcēlums. Piemērs pamatlīgumam bez specifikācijām 

Saistībā ar datu analīzes pakalpojumu iepirkumu par summu līdz 5 miljoniem EUR 
kāda aģentūra atklātas procedūras rezultātā izvēlējās izmantot pamatlīgumu ar 
vienu pakalpojumu sniedzēju. Tomēr pamatlīgumā izmantotie formulējumi nebija 
pietiekami specifiski, lai varētu notikt godīga konkurence, jo konkrētās prasības 
attiecībā uz sniedzamajiem pakalpojumiem iepirkuma procedūras laikā vēl nebija 
zināmas. Atbilstoši Finanšu regulas piemērošanas noteikumiem šādos apstākļos 
līgumslēdzējas iestādes pienākums ir piešķirt pamatlīguma slēgšanas tiesības 
vairākiem pakalpojuma sniedzējiem un konkrētiem iepirkumiem ir jāizmanto 
konkursa procedūra starp atlasītajiem līgumslēdzējiem.  

 

33 Aģentūru no 2015. gada līdz 2018. gadam parakstīto pamatlīgumu vērtības 
parādītas 8. attēlā. 2018. gadā aģentūras parakstīja daudzgadu pamatlīgumus kopumā 
par 1,1 miljardu EUR7. 

8. attēls. 2015.–2018. gadā parakstīto pamatlīgumu kopējā vērtība 
(miljardi EUR) 

 
Avots: Aģentūru tīkls, ERP apkopojums. 

                                                      
7 ES aģentūru tīkla (EUAN) sniegtie skaitliskie dati. 
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Pamatdarbības izdevumi (III sadaļa)

Administratīvie izdevumi (I un II sadaļa)
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Kopīgas iepirkuma procedūras var sekmēt efektivitāti un apjomradītus 
ietaupījumus 

34 35 decentralizētās aģentūras un citas struktūras kopā ar 
astoņiem ES kopuzņēmumiem (ES struktūras) arī tiecas 
palielināt administratīvo efektivitāti un panākt apjomradītus 
ieguvumus, vairāk izmantojot kopīga iepirkuma procedūras, 
kurās divas vai vairākas aģentūras un kopuzņēmumi, kam 
vajadzīgi līdzīgi pakalpojumi, kopīgi īsteno iepirkuma 
procedūru un kopā kļūst par līguma turētājiem (9. attēls). 
Tomēr, neraugoties uz daudzsološo tendenci, mēģinājumi 
īstenot kopīgas iepirkuma procedūras ne vienmēr bija sekmīgi, 
piemēram, neatbilstošas tirgus analīzes dēļ.  

 

9. attēls. Būtiski palielinājies kopīgo iepirkuma konkursu skaits 

 
Avots: Aģentūru tīkls, ERP apkopojums. 
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Iesaistīto aģentūru, struktūru un kopuzņēmumu kopskaits

Kopīgi izziņoto iepirkumu skaits

© Eiropas Savienība, 
2009/ Christian 
Lambiotte 
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3. izcēlums. Nesekmīgu kopīgo iepirkumu piemēri 

Diviem Eiropas mēroga iepirkumu konkursiem telekomunikāciju un banku 
pakalpojumu jomā nebija veikta pienācīga tirgus analīze, tāpēc netika saņemti 
derīgi piedāvājumi, kas aptvertu prasītos vietējos tirgus, un procedūras bija 
neveiksmīgas, izraisot administratīvu neefektivitāti. Turklāt, lai gan abas aģentūras 
atradās vienuviet, kopīgā iepirkuma procedūra to jaunajām telpām nebija sekmīga. 

Pagaidu darba aģentūru darbinieku un konsultantu pakalpojumi ne 
vienmēr izmantoti saskaņā ar tiesisko regulējumu 

35 Palāta 2017. gadā publicēja ātro stāvokļa aprakstu8 par to, kā ES iestādes un 
aģentūras īstenoja apņemšanos samazināt darbinieku skaitu štatu sarakstā par 5 %. 
Attiecībā uz aģentūrām mēs secinājām, ka 5 % samazinājums ir ieviests, lai gan ar 
nelielu kavēšanos. Šajā kontekstā šā gada apsvērumi par konsultantu un pagaidu 
darbinieku izmantošanu dažās aģentūrās ir īpaši svarīgi. Kaut arī mēs nerevidējām ārējo 
darbinieku izmantošanu horizontāli visām aģentūrām, dažās aģentūrās ir pamanāma 
tendence kompensēt savu štata darbinieku trūkumu ar ārējiem darbiniekiem. 
10. attēlā ir apkopota informācija, ko ES aģentūru tīkls (EUAN) savāca par arvien 
lielāko skaitu IT konsultantu, kuri strādā aģentūru un citu struktūru telpās, 
pamatojoties uz izmaksām ar uzcenojumu, un pagaidu darbiniekiem, kurus izmanto 
33 aģentūras, kas atbildēja uz attiecīgo aptauju. 

                                                      
8 Ātrais stāvokļa apraksts par to, kā īstenots darbinieku skaita samazinājums par 5 %, 

publicēts 2017. gada 21. decembrī. 
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10. attēls. IT konsultantu un pagaidu darbinieku skaits (33 aģentūras) 

 
Avots: ES aģentūru tīkls (EUAN), skaitliskos datus apkopojusi ERP. 

36 Attiecībā uz astoņām aģentūrām (BEREC birojs, Chafea, CPVO, EASO, ERCEA, 
EVTI, VNV, EUIPO) mēs konstatējām, ka tās izmanto tādus līgumus par IT un citu 
konsultācijas pakalpojumu sniegšanu, kas ir formulēti un/vai īstenoti tādējādi, ka 
faktiski var notikt pagaidu darba aģentūras darbinieku norīkošana darbā, nevis skaidri 
definētu pakalpojumu sniegšana vai produktu piegāde. Pagaidu darbinieku sniegtos 
pakalpojumus var saņemt tikai tad, ja ir noslēgts līgums ar reģistrētām pagaidu 
darbinieku aģentūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/104/EK un īpašajiem noteikumiem, kurus dalībvalstis pieņēmušas, 
transponējot šo direktīvu.  

37 Turklāt septiņas aģentūras (EASO, EBI, EAAPI, EIGE, EMCDDA, ERCEA, VNV) 
izmantoja pagaidu darbiniekus, kurus nodrošina reģistrētas pagaidu darba aģentūras, 
taču neievēroja visus noteikumus, kas izklāstīti gan direktīvā, gan attiecīgajos valsts 
tiesību aktos, piemēram, attiecībā uz pagaidu darbinieku darba apstākļiem. 
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Konsultāciju un citādi pakalpojumi EUIPO 

38 Ņemot vērā apmēru, kādā EUIPO izmantoja konsultāciju pakalpojumus, mēs 
analizējām, kā Birojs pārvalda konsultāciju pakalpojumus. To ārējo darbinieku skaits, 
kurus saskaņā ar šiem un līdzīgiem līgumiem nodrošināja pakalpojumu sniedzēji, 
veidoja 20 % no Biroja štata darbinieku skaita 2018. gada sākumā.  

39 Mēs norādījām, ka, lai gan daļa pakalpojumu, kas sniegti saskaņā ar šiem 
līgumiem, ir tik tiešām konsultācijas, cita daļa ir drīzāk administratīvais atbalsts un 
tādējādi tā ir darbaspēka iegāde vai personāla noma, kas stingri reglamentēta Eiropas 
un valstu darba tiesībās. Tikai reģistrētas darba aģentūras drīkst darīt pieejamus ārējus 
darbiniekus, un šādus pakalpojumus nevar sniegt konsultāciju uzņēmumi. 

Sākta jaunās iekšējās kontroles sistēmas ieviešana 

40 Iekšējā kontrole attiecas uz visām finanšu un nefinanšu darbībām un ir process, 
kas palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus un noturīgus darbības rezultātus, ievērojot 
noteikumus un regulējumu. Tā sekmē pareizu lēmumu pieņemšanu, ievērojot riskus, 
kas saistīti ar mērķu sasniegšanu, un ar rentablu kontroles mehānismu palīdzību 
samazina tos līdz pieņemamam līmenim. 2017. gada aprīlī Komisija apstiprināja 
pārskatīto iekšējās kontroles sistēmu (IKS). Tāpat kā attiecībā uz Komisijas iekšējās 
kontroles standartiem, kuri tiek aizstāti ar iekšējās kontroles sistēmu, tiek sagaidīts, ka 
pilnvarotās struktūras, proti, aģentūras pēc analoģijas īstenos iekšējās kontroles 
sistēmu. Līdz 2018. gada beigām 29 aģentūru valdes bija pieņēmušas iekšējās kontroles 
sistēmu, un 15 arī ziņoja par tās ieviešanu. 

Ne visās aģentūrās ir ieviesta sensitīvo amatu politika 

41 Sensitīvo funkciju pārvaldība ir iekšējās kontroles standartelements, kura mērķis 
ir samazināt darbiniekiem deleģēto pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas risku līdz 
pieņemamam līmenim. Efektīvā iekšējās kontroles sistēmā ar sensitīvām funkcijām 
saistītos riskus pārvalda, izmantojot kontroles pasākumus risku mazināšanai un 
vajadzības gadījumā – darbinieku mobilitāti. Mēs konstatējām, ka septiņās aģentūrās 
(EASO, EASME, ECHA, EVA, ENISA, Frontex, VNV) nebija ieviesta politika sensitīvo 
funkciju un saistīto risku mazināšanas kontroles pasākumu noteikšanai. 

42 Kaut arī aģentūrām ir līdzīga administratīvā struktūra un finanšu procesu 
dalībnieku uzdevumus reglamentē līdzīgi finanšu noteikumi, tās dažādi interpretē to, 
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kuri amati būtu uzskatāmi par sensitīviem. To aģentūru skaits, kuras uzskata kādu 
amatu par potenciāli sensitīvu, ir parādīts 11. attēlā.  

11. attēls. Potenciāli sensitīvie amati 

 
Avots: ERP. 

Joprojām iespējams pilnveidot budžeta struktūru un ziņošanu, lai tās 
kļūtu jēgpilnākas  

43 Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2018. gadā joprojām palielinājās starp Komisiju un 
aģentūrām noslēgto deleģēšanas un dotācijas nolīgumu skaits un apjoms. Saskaņā ar 
šiem nolīgumiem aģentūras saņem līdzekļus no Komisijas; šie līdzekļi ir piešķirti 
konkrētiem uzdevumiem, kurus aģentūras veic Komisijas vārdā. Mēs norādījām, ka 
aģentūrām, kuras īsteno piešķirtos ienākumus, ir jāuzlabo budžeta ziņojumu 
pārredzamība un jāiekļauj savos finanšu pārskatos standartizēti kopsavilkumi par 
piešķirtajiem ieņēmumiem un saistītajiem izdevumiem atbilstoši katram Komisijas 
deleģēšanas nolīgumam. 

44 Turklāt plānošanas procedūras, kuras īsteno visas aģentūras un kuru rezultātā tiek 
sagatavotas gada un daudzgadu darba programmas (vai vienoti plānošanas 
dokumenti), balstās uz darbībām. Tomēr mēs konstatējām, ka publicētie budžeti visām 
aģentūrām ir izklāstīti atbilstoši izdevumu veidam (personāla izdevumi, administratīvie 
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izdevumi un pamatdarbības izdevumi), nevis atbilstoši darbībai. Tāpēc dažādām 
darbībām izlietotie līdzekļi nav uzskatāmi. 

Riski saistībā ar reģistrācijas un pakalpojuma maksu pareizu 
aprēķināšanu 

45 Vairākas aģentūras (CdT, CPVO, EASA, EBI, ECHA, EAAPI, EMA, EVTI, EUIPO, VNV) 
gūst ieņēmumus no pakalpojuma vai reģistrācijas maksām, kuras iekasē no 
ekonomikas dalībniekiem. Mēs konstatējām riskus saistībā ar šādu maksu pareizu 
aprēķināšanu. Attiecīgās aģentūras tiek aicinātas apspriest ar Komisiju vajadzību 
koriģēt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu maksu aprēķināšanu. 

Aģentūras veic turpmākus pasākumus saistībā ar iepriekšējo gadu 
revīzijas apsvērumiem 

46 Mēs ziņojām par situāciju saistībā ar turpmākiem pasākumiem, ko aģentūras 
veikušas, reaģējot uz iepriekšējo gadu apsvērumiem. 12. attēlā ir parādīts, ka saistībā 
ar 223 apsvērumiem, attiecībā uz kuriem 2017. gada beigās nekas nebija darīts, 
2018. gadā lielākajā daļā gadījumu koriģējošie pasākumi bija pabeigti vai turpinājās. No 
107 apsvērumiem, kuru sakarā koriģējošie pasākumi nav veikti vai nav pabeigti, 
13 gadījumos nepieciešamie koriģējošie pasākumi ir ārpus (vienīgi) aģentūras 
kontroles. 

12. attēls. Aģentūru centieni iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
īstenošanā 

 
Avots: ERP. 
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47 Pagājušā gada revīzijā mēs pārskatījām aģentūru grāmatvedības vidi. Ņemot vērā 
Palātas apsvērumus par grāmatvežu neatkarību, lielākā daļa aģentūru 2018. gadā 
atrisināja šo problēmu, izņēmums bija divas aģentūras (EACEA, EFSA). Līdzīga tendence 
tika novērota attiecībā uz nepabeigtajām grāmatvedības sistēmu (atkārtotām) 
apstiprināšanām. Visas septiņas aģentūras, par kurām 2018. gadā ziņojām, ka tas 
jāizdara, koriģējošos pasākumus 2018. gadā bija pabeigušas. 

48 Labi panākumi ir gūti arī saistībā ar e-iepirkuma ieviešanu. Virzība, kas saistībā ar 
šo rīku ieviešanu panākta līdz 2018. gada beigām, ir parādīta 13. attēlā.  

13. attēls. Ir sākta e-iepirkuma ieviešana 

 
Avots: ERP. 

49 2018. gadā zināma virzība tika panākta arī saistībā ar Komisijas izstrādātā 
cilvēkresursu pārvaldības rīka SYSPER II ieviešanu. 14. attēlā parādīts, ka 2018. gadā vēl 
piecas aģentūras pieteicās izmantot šo rīku. 

14. attēls. Cilvēkresursu pārvaldības rīka SYSPER II ieviešana 

 
*Skaitlis pēdējā rindā attiecībā uz 2018. gadu iekļauj arī EPPO. 
Avots: ERP. 
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Ne visām aģentūrām piemēro vienādu budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūru 

50 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 
15. attēlā.  

 

15. attēls. Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra vairākumam 
aģentūru 

 
Avots: ERP. 

51 Atšķirībā no citām aģentūrām EUIPO – decentralizētajai aģentūrai, kas sevi pilnībā 
finansē pati, – budžeta izpildi apstiprina tās Budžeta komiteja, nevis Eiropas 
Parlaments un Padome. Līdzīgi ir ar VNV un CPVO – abām pārējām aģentūrām, kas sevi 
pilnībā finansē pašas, proti, to ikgadējās budžeta pieņemšanas un budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras ir uzticētas šo aģentūru Valdei. Šīs atšķirīgās procedūras ir 
paredzētas aģentūru izveides regulās. 
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52 Lai arī pašfinansējošo aģentūru un struktūru budžeti nav daļa no Savienības 
vispārējā budžeta, to ieņēmumi rodas, īstenojot publisku pārvaldi, kuras pamatā ir 
ES tiesību akti. Tāpēc ERP ir konsekventi apgalvojusi, ka vieni un tie paši 
pārskatatbildības un pārredzamības principi ir jāpiemēro visām ar ES saistītām 
struktūrām. Attiecībā uz EUIPO savos 2015.gadā9 un 2019. gadā10 publicētajos 
atzinumos ERP pauda bažas par Biroja budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Arī 
attiecībā uz VNV11 un CPVO12 Palāta pauda bažas atzinumos, kas publicēti 2015. gadā.  

  

                                                      
9 Sk. ERP Atzinumu Nr. 5/2015 par priekšlikumu grozīt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 

Budžeta komitejas izstrādātos noteikumus, ar ko nosaka Birojam piemērojamos finanšu 
noteikumus. [Latviešu valodā nav pieejams.] 

10 Sk. ERP Atzinumu 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. [Latviešu valodā nav pieejams.] 

11 Sk. ERP Atzinumu Nr. 3/2015 par priekšlikumu Vienotā noregulējuma valdes finanšu 
noteikumiem, ar ko nosaka Valdei piemērojamos finanšu noteikumus. [Latviešu valodā nav 
pieejams.] 

12 Sk. ERP Atzinumu Nr. 2/2015 par priekšlikumu grozīt Kopienas Augu šķirņu biroja finanšu 
noteikumus. [Latviešu valodā nav pieejams.] 
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Revīzijas rezultāti, kas apkopoti citos 
dokumentos, kuri attiecas uz 
aģentūrām un kurus Palāta publicējusi 

ERP īpašais ziņojums Nr. 29/2018 “EAAPI būtiski veicināja 
uzraudzību un stabilitāti apdrošināšanas nozarē, tomēr 
joprojām pastāv lielas problēmas” 

53 Īpašā revīzijā, kuru veicām papildus EAAPI ikgadējai finanšu un atbilstības revīzijai, 
mēs pārbaudījām, vai Iestāde sniedz efektīvu ieguldījumu apdrošināšanas nozares 
uzraudzībā un finanšu stabilitātē. Konkrētāk, mēs analizējām EAAPI darbības 
uzraudzības un uzraudzības konverģences jomā, 2016. gada apdrošināšanas spriedzes 
testu, kā arī EAAPI resursu un pārvaldības pietiekamību. 

54 Mūsu vispārējais secinājums ir tāds, ka EAAPI labi izmantoja visdažādākos 
instrumentus, lai veicinātu uzraudzības konverģenci un finanšu stabilitāti. Tomēr 
joprojām pastāv būtiskas problēmas, kas jārisina pašai EAAPI, valstu uzraudzības 
iestādēm un likumdevējiem, piemēram, Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un direktīvas 
“Maksātspēja II” pārskatīšanas kontekstā. Turklāt, lai EAAPI palielinātu savas darbības 
lietderību un efektivitāti, mēs Iestādei ieteicām stiprināt uzraudzībai norīkotos 
cilvēkresursus. Revīzijas secinājumu pilns teksts kopā ar attiecīgajiem ieteikumiem un 
Iestādes atbildēm ir aplūkoti mūsu īpašajā ziņojumā Nr. 29/2018, kas ir pieejams mūsu 
tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 

ERP 2017. gada īpašais gada ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par jebkādām iespējamām 
saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās 
noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu 
īstenošanas 2017. finanšu gadā 

55 Saskaņā ar VNM regulas 92. panta 4. punktu mēs katru gadu veicam revīziju par 
to, vai eksistē kādas iespējamās saistības, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotā 
noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas. Revīzijas 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
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secinājumi par 2017. finanšu gadu kopā ar attiecīgajiem ieteikumiem un VNV atbildēm 
ir aplūkoti mūsu īpašajā ziņojumā, kas ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 

Citi ERP īpašie ziņojumi, kas arī attiecas uz vienu vai vairākām 
aģentūrām 

56 Līdztekus revīzijas ziņojumiem par aģentūrām 2018. gadā mēs publicējām arī 
vairākus īpašos ziņojumus par to, kā tiek īstenota ES politika, un tajos bija atsauces uz 
dažām aģentūrām (sk. 16. attēlu). 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/ecadefault.aspx


 34 
 

 

16. attēls. Citi ERP īpašie revīzijas ziņojumi, kas attiecas uz aģentūrām 

 
Avots: ERP. 
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Ieguldījums 
kohēzijai, 
izaugsmei un 
iekļautībai

Savienības 
finansēšana un 
pārvaldība 

EMSA, Eurofound, EASA
Īpašais ziņojums Nr. 1/2018
“Kopēja palīdzība projektu 
sagatavošanai Eiropas 
reģionos (JASPERS) — laiks to 
novirzīt mērķtiecīgāk”

EVA
Īpašais ziņojums Nr. 16/2018
“ES tiesību aktu ex post
pārbaude: sistēma labi 
izveidota, tomēr nepilnīga”

EMA

EVA
Īpašais ziņojums Nr. 19/2018
“Eiropas ātrgaitas dzelzceļa 
tīkls nav izveidots, tā vietā –
neefektīva sadrumstalotība”

ERA, INEA

Eurojust, Eiropols
Īpašais ziņojums Nr. 13/2018
“Vēršanās pret radikalizāciju, 
kas ved uz terorismu: 
Komisija risināja dalībvalstu 
vajadzības, tomēr 
koordinēšanā un izvērtēšanā 
bija daži trūkumi”

EACEA, EASME, ERCEA, REA
Īpašais ziņojums Nr. 35/2018
“NVO izmantotā 
ES finansējuma pārredzamība: 
ir jādara vairāk” 

DFS 1.a kateg. DFS 2. kateg. DFS 3. kateg. Pašfinansējošas
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Akronīmu saraksts, ko izmanto 
ES aģentūrām un citām struktūrām 

Akronīms Pilns nosaukums Atrašanās vieta 

ACER Energoregulatoru sadarbības aģentūra Ļubļana, Slovēnija 

BEREC birojs Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes birojs 

Rīga, Latvija 

CdT Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs Luksemburga, 
Luksemburga 

Cedefop Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centrs 

Saloniki, Grieķija 

CEPOL Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūra 

Budapešta, Ungārija 

Chafea Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un 
pārtikas izpildaģentūra 

Luksemburga, 
Luksemburga 

CPVO Kopienas Augu šķirņu birojs Anžē, Francija 

EACEA Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra 

Brisele, Beļģija 

EASA Eiropas Aviācijas drošības aģentūra Ķelne, Vācija 

EASME Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra Brisele, Beļģija 

EASO Eiropas Patvēruma atbalsta birojs Valleta, Malta 

EBI Eiropas Banku iestāde Parīze, Francija 

ECDC Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centrs 

Stokholma, Zviedrija 

ECHA Eiropas Ķimikāliju aģentūra Helsinki, Somija 

EVA Eiropas Vides aģentūra Kopenhāgena, Dānija 

EFCA Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra Bigo, Spānija 

EFSA Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Parma, Itālija 
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EIGE Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts Viļņa, Lietuva 

EAAPI Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestāde 

Frankfurte, Vācija 

EIT Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts Budapešta, Ungārija 

ELA Eiropas Darba iestāde Bratislava, Slovākija 

EMA Eiropas Zāļu aģentūra Amsterdama, Nīderlande 

EMCDDA Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centrs  

Lisabona, Portugāle 

EMSA Eiropas Jūras drošības aģentūra Lisabona, Portugāle 

ENISA Eiropas Savienības Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra 

Hērakleja, Grieķija 

EPPO Eiropas Prokuratūra Luksemburga, 
Luksemburga 

ERA Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra Valensjēna, Francija 

ERCEA Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra Brisele, Beļģija 

ESA Euratom Apgādes aģentūra Luksemburga, 
Luksemburga 

EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde Parīze, Francija 

ETF Eiropas Izglītības fonds Turīna, Itālija 

EUIPO Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma 
birojs 

Alikante, Spānija 

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

Tallina, Igaunija 

EU-OSHA Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra 

Bilbao, Spānija 

Eurofound Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fonds 

Dublina, Īrija 

Eurojust Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība Hāga, Nīderlande 
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Eiropols Eiropas Savienības Aģentūra 
tiesībaizsardzības sadarbībai 

Hāga, Nīderlande 

FRA Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra Vīne, Austrija 

Frontex Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra  Varšava, Polija 

GSA Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
aģentūra 

Prāga, Čehijas Republika 

INEA Inovācijas un tīklu izpildaģentūra Brisele, Beļģija 

REA Pētniecības izpildaģentūra Brisele, Beļģija 

VNV Vienotā noregulējuma valde Brisele, Beļģija 
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Revīzijas darba grupa 

 

Trešajā rindā (no kreisās uz labo): Hans Christian Monz (darbuzdevuma vadītājs), 
Sevdalina Todorova (revidente), Joao Pedro Bento (revidents), Tomas Mackevicius 
(atašejs), Arunas Juozulynas (darbuzdevuma vadītājs), Flavia Di Marco (revidente), 
Mindaugas Pakstys (Palātas locekļa biroja vadītājs) 

Otrajā rindā (no kreisās uz labo): Bob De Blick (revidents), Jānis Gaišonoks (norīkots 
valsts eksperts), Roberto Sanz Moratal (revidents), Mari Liis Pelmas Gardin (sekretāre), 
Iveta Adoviča (revidente), Christine Becker (revidente), Andrea Ferraris (darbuzdevuma 
vadītājs), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (darbuzdevuma vadītāja), Alexandra Mazilu 
(grafiskā noformētāja) 

Pirmajā rindā (no kreisās uz labo): Julio Cesar Santin Santos (revidents), Helder Vasco 
Travado (revidents), Peter Eklund (vadītājs), Friedemann Zippel (atbildīgais vadītājs), 
Judita Frangez (sekretāre), Rimantas Sadzius (ERP loceklis), Ioanna Metaxopoulou 
(IV apakšpalātas direktore), Svetoslava Tashkova (revidente), Jonathan Lannin 
(stažieris) 
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