
Eiropas Parlaments 
2014 - 2019  

 

PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2015)0138 

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku 

iestāde (EBI)  

1. Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Banku iestādes 

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2120(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada 

pārskatiem un Iestādes atbildes1, 

– ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību2, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 

Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 

Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu4 un jo īpaši 

tās 208. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK,5 un jo īpaši tās 

                                                 
1  OV C 442, 10.12.2014., 112. lpp. 
2  OV C 442, 10.12.2014., 112. lpp. 
3  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. 
4  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
5  OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp. 



64. pantu, 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 

par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam1, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,2 un jo īpaši tās 108. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 

komitejas atzinumu (A8-0072/2015), 

1. sniedz Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 

2013. finanšu gada budžeta izpildi; 

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 

Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā 

arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 

                                                 
1  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. 
2  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp. 



2. Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Banku iestādes 

2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2120(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada galīgos pārskatus, 

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada 

pārskatiem un Iestādes atbildes1, 

– ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību2, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 287. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 

Iestādei par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 

Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu4 un jo īpaši 

tās 208. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 

Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK,5 un jo īpaši tās 

64. pantu, 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 

par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam6, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

                                                 
1  OV C 442, 10.12.2014., 112. lpp. 
2  OV C 442, 10.12.2014., 112. lpp. 
3  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. 
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– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 

komitejas atzinumu (A8-0072/2015), 

1. konstatē, ka Eiropas Banku iestādes gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas 

palātas ziņojuma pielikumā; 

2. apstiprina Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada pārskatus; 

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, 

Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā). 



3. Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 

neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšanu (2014/2120(DEC)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes 

apstiprināšanu, 

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 

komitejas atzinumu (A8-0072/2015), 

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 

2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 25 967 360, t. i., par 25,16 % lielāks nekā 

2012. gadā, jo Iestāde tika izveidota nesen; 

B. tā kā saskaņā ar Iestādes finanšu pārskatiem Savienības sākotnējā iemaksa Iestādes 

2013. gada budžetā bija EUR 10 386 944, t. i., par 25,16 % lielāka nekā 2012. gadā; 

C. tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada 

pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi 

pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi 

ir likumīgi un pareizi; 

D. tā kā Iestādes uzdevums ir veicināt augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības 

standartu un prakses noteikšanu un juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu 

piemērošanu, stimulēt un atvieglot uzdevumu un pienākumu deleģēšanu kompetentajām 

iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt notikumu attīstību tirgū Iestādes kompetences jomās un 

atbalstīt noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību, 

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi 

1. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka attiecībā uz Revīzijas palātas 

2012. gada ziņojumā iekļautajiem septiņiem komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi 

un pieci komentāri tagad ir ar atzīmi „ieviesti”, viens ar atzīmi „ieviešana ir sākta” un 

viens ar atzīmi „neattiecas”; 

2. pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka: 

– lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Iestādes darbiniekiem attiecībā uz 

augsto skolas maksu tās mītnes vietā, Iestādes daudzgadu personāla politikas 

plānā kā daļa no ikgadējās budžeta procedūras ir iekļauts pabalsts, kas papildina 

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos paredzēto izglītības pabalstu, un 

Iestāde ir parakstījusi tiešus līgumus ar skolām, lai mācību maksu maksātu tieši un 

līdz noteiktai robežvērtībai; 

– lai vienkāršotu Iestādes tīmekļa vietnes pašreizējās sadaļas, kā arī lai radītu jaunu 

saturu, kas piedāvātu pieejamu informāciju auditorijai, kas ir mazāk 

specializējusies, tiek izstrādāta komunikāciju stratēģija, pamatojoties uz 



vissvarīgāko ieinteresēto personu apsekojumu; turklāt atzīmē, ka tīmekļa vietnē 

tika izveidots patērētāju stūrītis ar viegli pieejamu informāciju par sūdzību 

iesniegšanu pret finanšu iestādēm, kā arī vispārēji padomi par personīgajām 

finansēm; 

– visas IT sistēmas tika uzticētas Iestādes datu centram, izņemot salīdzinoši mazu 

IT instrumentu, kas paredzēts uzraudzības kolēģijām, un, pabeidzot pakalpojumu 

sniegšanas uzticēšanu Iestādes darbiniekiem, tika pilnībā novērsti riski, kuri 

saistīti ar Iestādes IT sistēmu ierobežoto kontroli un uzraudzību; 

Budžets un finanšu pārvaldība 

3. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka Iestādes uzņemto 

saistību vispārējais līmenis bija 90 % (89 % 2012. gadā); atzīmē, ka I sadaļā (personāla 

izdevumi) šis rādītājs bija 87 %, II sadaļā (administratīvie izdevumi) — 98 % un 

III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) — 92 %; 

4. norāda, ka Eiropas Savienības Tiesas lēmums pret algu indeksāciju laikposmā no 

2011. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam negatīvi ietekmēja Iestādes saistību 

apropriāciju apmēru I sadaļā, kurš bija EUR 1 800 000; 

Saistības un pārnestās apropriācijas 

5. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu atzīmē, ka Iestādei izdevās būtiski 

samazināt to apropriāciju vispārējo apmēru, par kurām uzņemtas saistības un kuras tika 

pārnestas, — no EUR 6 547 808 jeb 36 % 2012. gadā līdz EUR 3 876 564 jeb 17 % 

2013. gadā; 

6. ar bažām atzīmē salīdzinoši augsto pārnesumu līmeni II un III sadaļā (attiecīgi 

EUR 1 974 511 jeb 35 % un EUR 1 651 203 jeb 36 %) un ka tā galvenais iemesls bija 

plānotais IT infrastruktūras un IT pakalpojumu iepirkums, kura vajadzībām tika noslēgti 

līgumi 2013. gada decembrī (kā bija plānots) un attiecīgie pakalpojumi tika sniegti 

2014. gadā; 

Pārvietojumi 

7. atzīmē, ka saskaņā ar Iestādes gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu 

2013. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Iestādes finanšu 

noteikumiem; 

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras 

8. atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav komentāru par Iestādes iepirkuma 

procedūrām; 

9. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka attiecībā 

uz Revīzijas palātas un budžeta izpildes apstiprinātājiestādes ieteikumiem 2012. gadā 

tika veikti koriģējoši pasākumi visās nepabeigtajās darbā pieņemšanas procedūrās un ka 

tie tika sistemātiski īstenoti visās turpmākajās darbā pieņemšanas procedūrās; 

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 



10. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas sniegto informāciju atzīmē, ka papildus ētikas 

pamatnostādnēm, kas jau ir spēkā un ir piemērojamas visiem Iestādes darbiniekiem, 

Iestāde ir sākusi izstrādāt arī politikas pamatnostādnes par neatkarību un lēmumu 

pieņemšanas procesu attiecībā uz interešu deklarācijām; 

11. pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju ņem vērā, ka ir pieņemta un tiek īstenota 

interešu konflikta novēršanas politika, kas paredzēta darbiniekiem un citām 

līgumslēdzējām pusēm, kā arī personām, kuras nav tās darbinieki; pēc iepazīšanās ar 

Iestādes sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka Iestādes tīmekļa vietnē ir publicēti 

valdes un Uzraudzības padomes locekļu, kā arī Iestādes priekšsēdētāja, izpilddirektora 

un visu augstākā līmeņa vadītāju interešu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas; 

atzīmē, ka interešu deklarācijas ir publicētas Iestādes tīmekļa vietnē; 

12. atzinīgi vērtē to, ka Iestādes Uzraudzības padome 2015. gada 3. februārī pieņēma 

neatkarības un lēmumu pieņemšanas politiku, un prasa rūpīgi reģistrēt šīs politikas 

īstenošanas grafiku; 

Iekšējā kontrole 

13. pieņem zināšanai, ka Iestādes valde sastāv no sešiem locekļiem, kurus no sava vidus 

ievēl Uzraudzības padomes locekļi; turklāt atzīmē, ka valdes locekļus ievēlēja 

Uzraudzības padomes 2013. gada 1. jūlija sanāksmē, ievērojot pārskatīto Uzraudzības 

padomes Reglamentu; 

Iekšējā revīzija 

14. pieņem zināšanai, ka 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica 

iekšējās kontroles standartu ievērošanas ierobežotu pārbaudi; ar bažām norāda, ka, 

veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus procesus, kuriem piemīt liels 

objektivitātes risks, bet kurus nevar uzskatīt par revidējamiem, jo kontroles mehānismi 

ir novērtēti kā neesoši vai nepietiekami; 

15. norāda, ka IAS ziņojumā iekļauti 14 ieteikumi, no kuriem divi ir atzīmēti kā ļoti svarīgi; 

atzīmē, ka Iestāde ir pieņēmusi rīcības plānu IAS ieteikumos norādīto trūkumu 

novēršanai; turklāt atzīmē — to, kā Iestāde būs īstenojusi koriģējošos pasākumus šo 

paaugstināta riska trūkumu novēršanai, IAS izvērtēs nākamajā padziļinātajā riska 

novērtēšanā; 

16. atzīmē, ka 2013. gadā IAS veica dokumentu pārbaudi attiecībā uz iepriekš sniegto 

ieteikumu izpildi; norāda — IAS uzskatīja, ka uz 2013. gada 31. decembri neizpildītu 

ārkārtīgi būtisku ieteikumu nebija; pieņem zināšanai, ka no diviem ieteikumiem, kurus 

IAS bija atzīmējis kā ļoti svarīgus, par vienu tika ziņots, ka tas ir izpildīts un tiek gaidīta 

tā izpildes pārbaude, bet otra ieteikuma izpilde bija aizkavējusies salīdzinājumā ar 

sākotnējo rīcības plānu; 

17. atzīmē, ka 2014. gadā IAS veica otru Iestādes IT projektu vadības ierobežoto pārbaudi 

un sniedza divus ļoti svarīgus un divus svarīgus ieteikumus; pēc iepazīšanās ar Iestādes 

sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tā ir sagatavojusi sīki izstrādātu rīcības plānu 

ar starpposma mērķiem minēto ieteikumu izpildei un ka šo starpposma mērķu 

dzīvotspēju ir apstiprinājis IAS; 

Darbības rādītāji 



18. atzīmē, ka visu atbalsta darbību veikšanā Iestāde cieši sadarbojas ar Eiropas 

Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, lai 

pēc iespējas samazinātu administratīvās izmaksas, gūtu labumu no sinerģijas un dalītos 

paraugpraksē; sagaida, ka Iestāde veiks turpmākus centienus, lai pastiprinātu sadarbību 

ar citām decentralizētām aģentūrām; 

Citi komentāri 

19. atgādina, ka Parlaments bija galvenais virzītājspēks jaunas un visaptverošas Eiropas 

finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) izveidē pēc finanšu krīzes un Iestādes, kas ir daļa 

no EFUS, izveidē 2011. gadā; 

20. ņem vērā nesenajā Komisijas ziņojumā par Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) un EFUS 

darbību iekļauto konstatējumu, ka Eiropas uzraudzības iestādes, neraugoties uz 

sarežģītajiem apstākļiem, ir ātri izveidojušas labi funkcionējošas organizācijas, kuras, 

ņemot vērā to uzdevumu plašo klāstu, kopumā ir sasniegušas labus rezultātus, lai gan 

pieaugošās prasības nācās risināt ar ierobežotiem cilvēkresursiem; 

21. uzsver, ka Iestādei ir būtiska loma kopīga uzraudzības režīma veicināšanā visā vienotajā 

tirgū, lai Savienībā nodrošinātu labāk integrētu, efektīvāku un drošāku banku darbības 

nozari, tādējādi veicinot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu un izaugsmi 

Eiropā, kā arī turpmāku krīžu nepieļaušanu finanšu nozarē; prasa Iestādes banku 

uzraudzības funkciju koordinēt ar Eiropas Centrālo banku, lai izvairītos no funkciju 

pārklāšanās un pārmērīgas jaudas veidošanas; 

22. pieņem zināšanai Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2014 un tajā minētos trūkumus 

jaunās kārtības piemērošanā pārrobežu banku uzraudzības, Eiropas banku noturības 

novērtēšanas un patērētāju tiesību aizsardzības veicināšanas jomā; mudina Iestādi veikt 

atbilstošus pasākumus šo trūkumu novēršanai attiecībā uz tām Revīziju palātas 

ieteikumu daļām, kas nav adresētas tikai Komisijai vai Parlamentam un Padomei; 

23. pieņem zināšanai Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 5/2014 iekļauto secinājumu, ka 

kopumā Iestādes resursi tās darbības uzsākšanas posmā nebija pietiekami tās 

pilnvarojuma īstenošanai; pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, 

un uzsver, ka Iestādei jau uzticēto uzdevumu, kā arī turpmāko uzdevumu, kurus paredz 

patlaban notiekošais likumdošanas darbs, pildīšanai ir nepieciešams pietiekami liels 

personāls un budžets, lai varētu veikt augstas kvalitātes uzraudzību;uzsver, ka vienmēr 

būtu rūpīgi jāizvērtē papildu uzdevumu sasaiste ar papildu resursiem; tomēr uzsver — 

kad vien iespējams, pirms jebkādas līdzekļu palielināšanas un/vai vienlaikus ar to būtu 

jācenšas veikt atbilstošu racionalizāciju; uzsver Iestādes koordinējošo lomu un to, ka tai 

sava pilnvarojuma īstenošanā cieši jāsadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm; 

24. uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes nelielos resursus, tai ir jāaprobežojas ar Parlamenta un 

Padomes uzticēto uzdevumu veikšanu; uzsver, ka Iestādei šie uzdevumi būtu jāveic 

pilnībā, taču tai nevajadzētu tiekties pildīt uzdevumus, ko neparedz tās pilnvarojums, un 

ka tai ir jāsaglabā neatkarība; uzsver, ka Iestādei būtu jāpārbauda nepieciešamība 

sagatavot pamatnostādnes un ieteikumus; 

25. uzsver, ka Iestādei būtu pilnībā jāizmanto tās pilnvarojumā paredzētās pilnvaras 

patērētāju tiesību aizsardzības jomā; uzsver, ka šajā jomā Iestādei ar Apvienotās 

komitejas starpniecību būtu ciešāk jākoordinē sava darbība ar pārējām EUI; 



26. secina, ka Iestādes jauktā finansēšanas kārtība ir neelastīga, apgrūtinoša un var 

apdraudēt tās neatkarību; tādēļ aicina Komisiju — ja tā uzskata to par nepieciešamu 

atbilstīgi tās veiktam novērtējumam — līdz 2017. gadam ierosināt tādu Iestādes 

finansēšanas sistēmu, kas pamatotos vienīgi uz tirgus dalībnieku maksas kombinēšanu 

ar pamatfinansējumu no atsevišķas Savienības vispārējā budžeta pozīcijas; 

o 

o o 

27. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 

apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. 

aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli1. 

 

 

                                                 
1  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130. 


