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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Iestādes atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– 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 budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,3 un jo īpaši tās 44. 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 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. ... Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par iestādes 
2010. 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 Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas 
palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 106. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu 
gadu
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Iestādes atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– 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 budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,3 un jo īpaši tās 44. 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 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. ... Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 106. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Iestādes atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– 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 budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,3 un jo īpaši tās 44. 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 
budžetam,4 un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Revīzijas palāta norādīja, ka ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati 
par 2010. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B. tā kā 2011. gada 10. maijā Parlaments sniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2009. finanšu gada budžeta izpildi5 un 
lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā:

– Iestādi aicināja uzlabot budžeta procesus saistībā ar diferencētajām apropriācijām un 
šo apropriāciju daudzgadu izpildes plānošanu un uzraudzību;

                                               
1 OV C 366, 15.2.2011., 106. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
5 OV L 250, 27.9.2011., 162. lpp.
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– papildus tam Iestādi mudina uzlabot budžeta pārvaldību, lai samazinātu pārnesto 
līdzekļu ievērojamo apjomu;

– aicināja Iestādi izvērtēt tās vadošo zinātnieku un valdes un ekspertu grupu locekļu 
potenciālos interešu konfliktus, lai varētu atklāt iespējamu informācijas nenorādīšanu 
interešu konflikta deklarācijās un laikus uz to reaģēt;

C. tā kā Iestādes 2010. gada kopējais budžets bija EUR 74 700 000, kas ir par 4,6 % vairāk 
nekā 2009. gadā, kad budžeta apjoms bija EUR 71 400 000; tā kā sākotnējā Savienības 
iemaksa Iestādes 2010. gada budžetā bija EUR 69 041 000, kas salīdzinājumā ar tās 
sākotnējo iemaksu 2009. gadā ir par 4,36 % vairāk1,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. atgādina, ka Savienības sākotnējā iemaksa Iestādes 2010. gada budžetā bija 
EUR 69 041 000; tomēr atzīmē, ka šai summai tika pievienoti vēl EUR 3 950 000 no 
pārpalikuma atgūšanas, kā rezultātā Savienības kopējais ieguldījums 2010. gada budžetā 
bija EUR 72 991 000;

2. pieņem zināšanai Iestādes gada darbības pārskatā izdarītos konstatējumus, ka 
2010. gadā Iestādes budžeta izpildes apjoms bija 98,8 % attiecībā uz saistību 
apropriācijām un 83,5 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām; pieņem zināšanai, ka 
1. sadaļas (Darbinieki) un 2. sadaļa (Infrastruktūra) budžets tika izpildīta pilnībā, 
savukārt 3. sadaļā (Pamatdarbības) izpildes apjoms bija 96,5 %;

3. tomēr norāda, ka saskaņā ar šo pašu pārskatu Iestādes 2010. gada budžeta izpildes
apjoms attiecībā uz maksājuma apropriācijām bija tikai 83,5 %, kas ir par 11 % mazāk 
nekā Iestādes noteiktais mērķis; no Iestādes komentāriem secina, ka budžeta izpildes 
apjoms attiecībā uz maksājuma apropriācijām bija mazāks par cerēto galvenokārt šādu 
iemeslu dēļ:
– galvenos datu apstrādes un IT darbības atbalsta projektus īstenot sāka novembrī 

un tāpēc maksājumi EUR 4 300 000 apmērā bija jāizdara tikai nākamajā gadā;
– novēlota līgumslēgšana par Zinātniskās sadarbības pasākumiem un to maksājumu 

zemāks līmenis, kas ir jāveic saskaņā ar spēkā esošo subsīdiju piešķiršanas un 
publiskā iepirkuma programmu, radīja saistīto diferenciēto apropriāciju 
pārpalikumu EUR 1 300 000 apmērā;

– maksājumi EUR 1 100 000 apmērā par atsevišķiem projektiem administrācijas un 
komunikācijas jomā tika atlikti uz nākamo gadu;

4. pieņem zināšanai Iestādes apgalvojumu, ka par budžeta izpildi tika ziņots katru mēnesi 
pārvaldības grupai, atkāpes no budžeta izpildes mērķiem attiecībā uz konkrētiem 
pasākumiem vai attiecībā uz zinātniskās sadarbības programmu tika darītas zināmas un 
tika veikti novēršanas pasākumi; 

5. tomēr mudina Iestādi īstenot papildu pasākumus, lai gan no saistību, gan maksājumu 
apriopriāciju viedokļa nodrošinātu budžeta apmierinošu izpildi, un informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par sasniegto progresu;

                                               
1 OV L 64, 12.03.2010., 991. lpp.
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6. pieņem zināšanai Iestādes apgalvojumu, ka saskaņā ar Komisijas grafiku pāreja uz 
grāmatavedības sistēmu (ABAC), kas ir balstīta uz uzkrājumiem, bija paredzēta 
2011. gada septembrī; 

Uz nākamo gadu pārnestās apropriācijas un līgumu pārvaldības process

7. pieņem zināšanai Iestādes apgalvojumu, ka 6 % (EUR 270 000 000) saistību, kas 
attiecas uz pamatdarbībām un tika pārnesti uz nākamo gadu no 2009. gada budžeta, bija 
jāatceļ; konstatē, ka ir panākts uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kurā 19 % 
saistību, kas attiecas uz pamatdarbībām, tika pārnesti uz nākamo gadu no 2008. gada 
budžeta, 37 % saistību, kas attiecas uz pamatdarbībām, tika pārnesti uz nākamo gadu no 
2007. gada budžeta un 26 % saistību, kas attiecas uz pamatdarbībām, tika pārnesti uz 
nākamo gadu no 2006. gada budžeta;

8. vēlreiz mudina Iestādi uzlabot savu budžeta pārvaldību, lai samazinātu pārnesto līdzekļu 
ievērojamo apjomu; norāda, ka šī situācija it īpaši apliecina Iestādes nespēju pārvaldīt 
līgumus un uzraudzīt atskaišu un finanšu izmaksu pārskatu iesniegšanu;

9. aicina Iestādi izstrādāt un īstenot kopēju uzraudzības sistēmu, ar kuras palīdzību varētu 
pārvaldīt visus tās noslēgto līgumus; pieņem zināšanai it īpaši to, ka direktorātā, kas ir 
atbildīgs par līgumu uzraudzību, nav izveidota centrāla un koordinēta struktūra; uzsver, 
ka šāda situācija rada līdzekļu neefektīvas izmantošanas un līgumu nekoordinētas 
uzraudzības risku un tāpēc prasa Iestādei šo kompetenci centralizēt katra direktorāta 
līmenī;

10. papildus tam mudina Iestādi uzlabot atskaitīšanos par līgumu īstenošanu, lai nodrošinātu 
Iestādes īstenotās uzraudzības un pamatdarbības pasākumu pārvaldības efektivitāti;

Iepirkums

11. pieņem zināšanai komentārus Iestādes darbības pārskatā, ka 2010. gadā Iestāde 
pabeidza 24. iepirkuma procedūras komunikācijas un administrācijas jomā par 
EUR 48 800 000, saistībā ar zinātniskās sadarbības programmu noslēdza 75 iepirkuma 
līgumus un 10 subsīdiju piešķiršanas līgumus par attiecīgi EUR 5 700 000 un 
EUR 2 100 000;

12. norāda, ka Iestāde kopš 2008. gada varēja izmantot iepirkumu praktisko ceļvedi, lai 
saviem darbiniekiem sniegtu praktiska rakstura vadlīnijas, kas būtu jāpiemēro, 
sagatavojot un īstenojot iepirkuma procedūras un to rezultātā slēdzamo līgumu, un ka 
šis palīgmateriāls tiek regulāri atjaunināts; turklāt norāda, ka šo ceļvedi patlaban 
pārskata, lai ņemtu vērā nesen Komisijas pieņemtos noteikumus par publisko iepirkumu 
un Finanšu regulas pārskatīšanu; 

Cilvēkresursi

13. pieņem zināšanai Iestādes apgalvojumu, ka 99 % no plānotajām štata vietām tika vai nu 
aizpildītas, vai nu līdz gada beigām tika izsludināta pieteikšanās uz vakancēm;

14. aicina Iestādi novērst pieņemšanas darbā procedūru trūkumus, kuri mazina šo procedūru 
pārredzamību; it īpaši pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka Iestāde nav 
ievērojusi anonimitātes prasību attiecībā uz rakstiskajiem pārbaudījumiem un 
kvalificēšanās nākamajai kārtai atzīmi ir noteikusi dažādos atlases procesa posmos pēc 
tam, kad jau ir sākta izvērtēšana;
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15. ir nobažījies par to, ka Iestāde ilgāk par 12 mēnešiem atlika Iekšējās revīzijas dienesta 
tāda ļoti svarīga ieteikuma īstenošanu, kurā Iestāde bija aicināta reglamentēt līguma 
pārjaunošanas procesu un nodrošināt lēmuma pieņemšanas procesu pārredzamību; tādēļ 
aicina Iestādi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei paskaidrot kavējuma iemeslus un 
nekavējoši novērst šo trūkumu;

Interešu konflikts un „virpuļdurvju” lietas 

16. ir augstākajā mērā nobažījies par plašsaziņas līdzekļos regulāri lasāmo informāciju, ka 
Iestādes un valdes locekļu neatkarība ir apšaubāma; it īpaši norāda, ka 2010. gada 
septembrī izskanēja ziņas par valdes priekšsēdētājas tiešo saikni ar pārtikas rūpniecību 
un par to, ka šī persona ir Starptautiskā Dzīves zinātnes institūta (ILSI) Eiropas nodaļas 
valdes locekle; pauž sapratni, ka Iestādes valdes priekšsēdētāja 2010. gada 
28. septembrī grozīja savu interešu konflikta deklarāciju un tajā iekļāva savu darbību 
ILSI; uzskata, ka aizdomas par Iestādes darbinieku interešu konfliktu varētu negatīvi 
ietekmēt sabiedrības uzticēšanos tai un apdraudēt tās spēju veikt savu uzdevumu un 
sasniegt mērķus;

17. līdz ar to uzskata, ka katrā atsevišķā gadījumā būtu rūpīgi jāanalizē šāda saņemtā 
informācija un iespējamie un faktiskie interešu konflikta gadījumi, lai izvērtētu Iestādes 
spēju visos līmeņos nodrošināt objektivitāti un neatkarību un tās veikto darbu;  turklāt 
aicina Iestādi rūpīgi izskatīt savu darbinieku, ekspertu un valdes locekļu iesniegtās 
interešu konflikta deklarācijas un pēc tam veikt konkrētus pasākumus, lai izbeigtu 
interešu konflikta situācijas, un informēt par tiem sabiedrību; 

18. turklāt pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka valdes locekļu interešu 
konflikta deklarāciju pārbaudes process ir nepietiekami stingrs un precīzs, kas apdraud 
šīs procedūras pamatīgumu un pārredzamību;

19. konstatē, ka 2010. gada martā Vācijas nevalstiskā organizācija vērsās pie Eiropas 
ombuda ar sūdzību, ka Iestāde neadekvāti novērš iespējamo interešu konfliktu saistībā 
ar ģenētiski modificēto organismu nodaļas vadītāja pāriešanu darbā uz biotehnoloģiju 
uzņēmumu 2008. gadā — mazāk par diviem mēnešiem pēc tam, kad minētajam 
darbiniekam beidzās darba attiecības ar Iestādi, neievērojot pārejas termiņu;

20. uzsver ombuda secinājumu, ka Iestāde nebija veikusi rūpīgu iespējamā interešu 
konflikta analīzi un aicināja Iestādi uzlabot veidu, kādā tā piemēro savus noteikumus un 
procedūras turpmākajās „virpuļdurvju” lietās; turklāt uzsver vēl vienu ombuda norādi, 
ka darbinieku sarunas par turpmāko darbu, ko varētu uzskatīt par „virpuļdurvīm”, jau 
pašas par sevi ir jāvērtē kā interešu konflikts un iesaka Iestādei attiecīgi pieņemt 
stingrākus noteikumus un procedūras; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par konkrētiem pasākumiem un to attiecīgajiem termiņiem, kas bija 
noteikti, lai pienācīgi novērstu ombuda secinātos trūkumus; 

21. vēlreiz mudina Iestādi veikt atbilstošus pasākumus attiecībā uz interešu konflikta un 
„virpuļdurvju” gadījumiem, tostarp tiem, kas tiek atklāti par valdes locekļiem, un 
nekavējoties informēt gan budžeta izpildes apstiprinātājiestādi, gan sabiedrību par 
veiktajiem pasākumiem; 

22. pieņem zināšanai Iestādes gada darbības pārskatā minēto informāciju, ka 2010. gadā 
Iestāde pieņēma vairākas iniciatīvas interešu konflikta novēršanas un pārvaldības jomā: 
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– neatkarīga ziņojuma pasūtīšana, lai novērtētu to, kā Iestāde ir īstenojusi savu 
2007. gada interešu konflikta politikas deklarāciju;

– neatkarīga ziņojuma pasūtīšana, lai Iestādes neatkarības nodrošināšanas sistēmu 
salīdzinātu ar līdzvērtīgām valstu un starptautiskām organizācijām;

– neatkarīgas un ārējas pārbaudes pabeigšana attiecībā uz interešu konflikta 
deklarāciju novērtējumu, ko veic Iestāde;

23. pieņem zināšanai Iestādes apgalvojumu, ka tās politika interešu konflikta deklarāciju 
jomā tika pārbaudīta 2011. gadā;

24. pieņem zināšanai iepriekšminētajā pārskatā sniegto informāciju, ka Komisija apsver 
iespējas mainīt turpmāk šai struktūrai paredzēto finansējumu un ierosināja, lai budžeta 
izpildes apstiprinātājiestāde un Padome pārdomātu iespēju Iestādes finansējuma 
struktūru daļēji veidot no ieņēmumiem par pakalpojumiem; konstatē, ka Komisija 
šobrīd veic ietekmes novērtējumu šajā jomā; tomēr bažas rada tas, ka Komisijas 
ierosinātā jaunā finansējuma sistēma varētu ietekmēt Iestādes neatkarību;

Darbības rezultāti

25. pieņem zināšanai Iestādes gada darbības pārskatā minēto informāciju, ka, uzsākot „e3” 
programmas īstenošanu, sākās arī Iestādes efektivitātes pārbaude, ko vadīja ārēji 
konsultanti; ņem vērā, ka programmas sākumstadija attiecās uz programmas budžeta, 
struktūras un pārvaldības noteikšanu, gatavojoties strukturālai reorganizācijai, ko bija 
paredzēts īstenot 2011. gadā; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi 
par secinājumiem, kas izdarīti pārbaudes laikā, un pasākumiem, kurus Iestāde ir 
noteikusi un veikusi, lai tos ņemtu vērā;

26. uzsver vajadzību Iestādei nodrošināt, lai tās konsultācijas būtu ļoti kvalitatīvas un 
neatkarīgi izstrādātas nolūkā pilnībā garantēt Savienības nekaitīguma standartu, 
zinātniskās izcilības un neatkarības prasību ievērošanu attiecībā uz visiem tiem 
jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē pārtiku un pārtikas nekaitīgumu, un augu 
aizsardzību; jo īpaši pārredzamības nolūkā iesaka veikt pasākumus, lai vēl vairāk 
pastiprinātu un uzraudzītu atbilstību iekšējiem noteikumiem par Iestādes darbinieku un 
piesaistīto ekspertu interešu konflikta deklarācijām;

Iekšējā revīzija

27. pieņem zināšanai, ka joprojām ir jāīsteno seši ļoti svarīgi Iekšējās revīzijas dienesta 
ieteikumi un trīs no tiem jau ir nokavēti vairāk par 12 mēnešiem; jo īpaši norāda, ka 
minētie kavējumi attiecas uz šādām jomām: informācijas drošības pārvaldība, līgumu 
pārjaunošanas process un lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamība, kā arī 
dokumentu kārtošanas un arhivēšanas politika; tāpēc aicina Iestādi nekavējoties novērst 
šo trūkumu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādes par gūtajiem rezultātiem;

o
o           o
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28. vērš uzmanību uz iepriekšējos budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumos izteiktajiem 
ieteikumiem, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

29. attiecībā uz lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajiem horizontāla 
rakstura konstatējumiem norāda uz 2012. gada .. rezolūciju par aģentūru darbību, 
finanšu pārvaldību un pārbaudi.



PR\892162LV.doc 11/12 PE473.970v02-00

LV

Pielikums
Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma 

iestāde
2006 2007 2008 2009

Darbības rezultāti

– Nebija veikts riska 
novērtējums un nebija 
noteikti atbilstoši 
darbības radītāji, kā arī 
nebija ieviestas tās 
darbību pārvaldošas 
reģistrējošas sistēmas un 
iekšējās pārbaudes 
procedūras.

nav

– Aicina Aģentūru noteikt SMART
mērķus un RACER rādītājus, kā arī 
izveidot Ganta diagrammu, kas 
sekmētu uz rezultātu gūšanu orientētu 
pieeju.

– Iesaka Iestādei stiprināt ar diferencēto apropriāciju saistīto budžeta 
procesu plānošanu un uzraudzību.
– Uzsver vajadzību Iestādei nodrošināt, lai tās konsultācijas būtu ļoti 
kvalitatīvas un neatkarīgi izstrādātas. Iesaka pasākumus, ar kuriem 
vēl vairāk sekmē un uzrauga iekšējo noteikumu par Iestādes 
darbinieku un piesaistīto ekspertu interešu konflikta deklarācijām 
īstenošanu.
– Prasa Revīzijas palātai veikt Iestādes darbības rezultātu revīziju.

Budžeta un 
finanšu 

pārvaldība un 
iepirkums

– Nebija stingri ievērots 
budžeta gada pārskata 
princips, proti, tika 
izdarīts liels skaits 
pārvietojumu un lielākā 
daļa — gada nogalē (31 
no 49 pārvietojumiem).

– Iepirkuma procedūru 
trūkumi: netika izziņoti 
atlases kritēriji; cenas 
izvērtēšanas metode 
nebija noteikta līdz 
izvērtēšanas procedūras 
sākumam; kvalitātes 
kritēriji aprakstīti pārāk 
vispārīgi.

– Nebija stingri ievērots budžeta gada 
pārskata princips, proti, tika konstatēti 
paredzēto pasākumu plānošanas un tiem 
domātā budžeta plānošanas trūkumi.

– Konkursa procedūru trūkumi: attiecībā 
uz Komisijas maksājumiem Horvātijai un 
Turcijai (pirmspievienošanās stratēģija) 
jāteic, ka budžetā tie bija jānosauc kā 
piešķirtie ieņēmumi. Tomēr tie ir 
klasificēti kā parastas Kopienas 
subsīdijas.

– Nebija stingri ievērots budžeta gada 
pārskata princips, proti, tika konstatēti 
trūkumi līgumu termiņu plānošanā un 
uzraudzīšanā un attiecībā uz Iestādes 
budžetu;
1) Mudina Iestādi uzlabot budžeta 
pārvaldību, lai samazinātu pārnesto 
līdzekļu apjomu: 23 % 2008. gadā; 
16 % 2007. gadā un 20 % 2006. gadā;
2) Liels apjoms saistību bija jāatceļ 
(37 % saistību attiecībā uz 
pamatdarbības pasākumiem, ko pārnesa 
uz nākamo gadu no 2007. gada, un 
26 % — no 2006. gada). 
− Aicina Komisiju apzināt veidus, kā 
nodrošināt, lai pilnībā tiktu īstenots uz 
vajadzībām balstīts skaidras naudas 
pārvaldības princips → lielas skaidrās 
naudas rezerves (EUR 19 990 492,26).

– Aicina Iestādi nostiprināt budžeta procesus saistībā ar 
diferencētajām apropriācijām un šo apropriāciju daudzgadu izpildes 
plānošanu un uzraudzību.
– Mudina Iestādi uzlabot budžeta pārvaldību, lai samazinātu 
pārnesto līdzekļu apjomu, uzsver, ka Revīzijas palāta ir īpaši 
izcēlusi apropriāciju pārnešanu uz nākamo gadu, kas nozīmē 
trūkumus Iestādes līgumu pārvaldībā un atskaišu un finanšu 
izmaksu pārskatu iesniegšanas uzraudzībā.
– Revīzijas palāta norādīja, ka bija jāatceļ pamatdarbības pasākumu 
saistības, kas ir pārnestas uz nākamo gadu, mudina iestādi šo 
situāciju uzlabot un informēt Revīzijas palātu par veiktajiem 
pasākumiem.
– Norāda, ka Revīzijas palāta darīja zināmas grūtības, kas radušās, 
īstenojot 2009. gada darba programmu, aicina Iestādi veikt 
nepieciešamos pasākumus un novērst šos trūkumus.
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Pielikums
Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma 

iestāde
2006 2007 2008 2009

Cilvēkresursi
– Nebija noteikti 
izpildāmi pieņemšanas 
darbā mērķi

– Iestādei izdevās sasniegt savus 
pieņemšanas darbā mērķus un aizpildīt 
273 no 300 štata vietām, kas ir paredzētas 
štatu sarakstā; pieņemšanas darbā 
procedūru revīzijā atklājās, ka, kopumā 
ņemot, atlases komisija pirms vakances 
sludinājumā minēta termiņa nav noteikusi 
nedz piemērojamo atlases kritēriju 
prioritāšu secību, nedz arī punktu skaitu, 
kas nepieciešams, lai kvalificētos 
konkursa nākamajai kārtai.

nav nav

Iekšējā revīzija nav nav – Norāda, ka ir īstenoti 20 no 25 IRD 
un IRN ieteikumiem (80 %).

– Ir nobažījies par to, ka no 48 ieteikumiem 1 ir uzskatāms par 
ārkārtīgi nozīmīgu, 27 par ļoti svarīgiem un 20 par nozīmīgiem, taču 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei nav sniegta nekāda informācija 
par šo ieteikumu saturu, mudina Iestādes izpilddirektoru šādu 
informāciju darīt zināmu.
– Atkārtoti prasa Iestādei interešu konflikta gadījumā veikt 
nepieciešamos pasākumus, aicina Iestādi izvērtēt tās vadošo 
zinātnieku, valdes un ekspertu grupu iespējamos interešu konfliktus, 
lai varētu atklāt iespējamu informācijas nenorādīšanu interešu 
konflikta deklarācijās un laikus uz to reaģēt.


