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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu 
gada pārskatiem un Aģentūras atbildi1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (00000/2019 – C8-0000/2019),

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

– 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 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 
2000/21/EK5, un jo īpaši tās 97. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

                                               
1 OV C ..., ..., .... lpp.
2 OV C ..., ..., .... lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
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Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā1, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0000/2019),

1. sniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2017. 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 Ķimikāliju aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai 
un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu 
gada pārskatiem un Aģentūras atbildi1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (00000/2019 – C8-0000/2019),

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

– 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 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 
2000/21/EK5, un jo īpaši tās 97. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

                                               
1 OV C ..., ..., .... lpp.
2 OV C ..., ..., .... lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
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Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā1, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0000/2019),

1. apstiprina Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Ķimikāliju aģentūras 
izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Ķimikāliju 
aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2018/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0000/2019),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu1 tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 110 530 554 EUR, t. i., 
nedaudz — par 0,28 % — mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūra saņēma Savienības 
subsīdijas 69 340 298 EUR apmērā (62,7 % no kopējā budžeta); tā kā pārējo Aģentūras 
budžetu veido ienākumi no nodevām un maksām;

B. tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem 
(“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 
Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. pieņem zināšanai, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 98 %, kas ir par 1 % vairāk nekā 2016. gadā; turklāt ņem 
vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87 %, t. i., par 1 % augstāks nekā 
2016. gadā;

2. uzsver, ka Aģentūra daļēji sevi finansē pati un saņem maksas no uzņēmumiem, kuri 
prasa reģistrēt ķimikālijas, kā noteikts Regulā par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH); ņem vērā, ka piemērojamās maksas ir atkarīgas 
no uzņēmumu lieluma un reģistrēto ķīmisko vielu apjoma; saskaņā ar Revīzijas palātas 
ziņojumu kopš pirmajām reģistrācijām 2009. gadā aptuveni 30 % pieteikuma 
iesniedzēju deklarēja, ka tie ir mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi; tomēr ar 
bažām norāda, ka Aģentūra ir ieviesusi efektīvu ex post pārbaužu sistēmu un 
konstatējusi, ka aptuveni 55 % mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu ir 
klasificējuši savu lielumu nepareizi un tādējādi ir samaksājuši mazāk, nekā būtu 
vajadzējis; atbalsta Aģentūras veiktos pasākumus, proti, īpaši augstu maksas korekciju 
iekasēšanu 16,4 miljonu EUR apmērā; turklāt mudina valstu izpildes iestādes uzlabot 
uzņēmumu deklarēto apjomu pārbaudes sistēmas un pilnībā un efektīvi īstenot stratēģiju 
un minimuma kritēriju satvaru, kas izveidots ķimikāliju regulējuma īstenošanai; aicina 
Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, un 

                                               
1 OV C 415/04, 5.12..2017., 12. lpp.
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rezultātiem, kas sasniegti, lai samazinātu ievērojamo neizpildīto pārbaužu skaitu un 
īstenotu maksu korekcijas;

3. ar bažām ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā ietverto informāciju par to, ka, tā kā 
trešais un pēdējais ķīmisko vielu reģistrācijas termiņš saskaņā ar REACH regulu beidzās 
2018. gadā, paredzams, ka, sākot ar 2019. gadu, ienākumi no maksājumiem 
samazināsies, un Aģentūrai savu darbību finansēšanā nāksies vairāk paļauties uz ES 
budžeta subsīdijām; tomēr ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi tā ir iesniegusi 
Komisijai alternatīvus priekšlikumus un Komisija ir apņēmusies izvērtēt alternatīvas, lai 
nodrošinātu aģentūras finansēšanu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kā notiek šī jautājuma risināšana;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

4. pieņem zināšanai to, ka tika atcelti 364 031 EUR no apropriācijām, kuras bija pārnestas 
no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,64 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un 
tas ir par 5,23 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

5. pieņem zināšanai to, ka Aģentūra izmanto galvenos snieguma rādītājus un turklāt ir 
ieviesusi arī jaunus snieguma efektivitātes rādītājus un uzlabojusi galvenos darba 
slodzes snieguma rādītājus, lai uzlabotu katras darbības pārraudzību no izlaides, resursu, 
snieguma un efektivitātes viedokļa; ņem vērā, ka Aģentūra izmanto noteiktas budžeta 
likmes kā galvenos snieguma rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību; aicina 
Aģentūru izstrādāt vairāk uz rezultātiem un ietekmi vērstus galvenos snieguma 
rādītājus, ar kuriem, pārskatot kopējo snieguma pārvaldības sistēmu, tiktu izvērtēta 
Aģentūras veikto darbību pievienotā vērtība; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu;

6. pieņem zināšanai, ka, neraugoties uz riskiem un ierobežojumiem dažās jomās, Aģentūra 
sasniedza 70 no 79 galveno snieguma rādītāju mērķiem un turpināja īstenot 
uzlabojumus gan pieteikumu iesniegšanas procesā, gan integrētajā reglamentējošajā 
stratēģijā;

7. ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra izmanto iekšējās revīzijas struktūru kopā ar 
Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūru un cieši sadarbojas ar citām 
aģentūrām, tostarp kopīgi izmantojot pakalpojumus, aģentūru tīkla satvarā un slēdzot 
saprašanās memorandus ar vairākām aģentūrām;

8. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu atšķirībā no vairākuma citu 
aģentūru Aģentūras izveides regulā nav skaidri noteikta prasība veikt darbību regulāru 
ārējo novērtēšanu, kas ir svarīgs snieguma novērtēšanas elements; mudina Aģentūru 
vismaz reizi piecos gados veikt ārēju novērtēšanu;

Personāla politika

9. pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,52 % no Aģentūras štata 
vietām un ka bija aizpildītas 444 no 460 pagaidu darbinieku vietām, kas bija 
apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija 
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apstiprinātas 455 vietas); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 
119 līgumdarbinieki un astoņi norīkotie valstu eksperti;

10. ņem vērā, ka Aģentūra ir ieviesusi aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku un 
attiecīgas vadlīnijas; pieņem zināšanai to, ka tā ir rīkojusi apmācības un nodrošinājusi 
konfidenciālu konsultāciju iespējas;

11. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī 
Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; 
pieņem zināšanai Aģentūras ierosinājumu par to, ka EPSO arī varētu popularizēt 
aģentūru darba sludinājumu portālu, ko izstrādājis ES aģentūru tīkls;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12. ņem vērā, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tās budžetā iekļautie ienākumi, 
kas gūti no maksām, 2017. gadā veido 35 % no kopējiem ienākumiem; pieņem 
zināšanai Aģentūras paraugsistēmu, ar ko uzrauga un novērš interešu konfliktus, un tās 
viedokli, ka šādu konfliktu risks nepastāv, jo maksas ir paredzētas izmaksu segšanai un 
Aģentūras darbinieki, kas izstrādā atzinumus, lai nodrošinātu neatkarību, tiek regulāri 
novērtēti; ņem vērā, ka Aģentūra atzinīgi vērtētu risinājumu, kurā Komisija Aģentūras 
vārdā iekasētu maksu, jo tas atvieglotu Aģentūras finanšu pārvaldību un palīdzētu 
mazināt deficītu risku;

13. pieņem zināšanai Aģentūras pastāvošos pasākumus un centienus, kas tiek veikti, lai 
nodrošinātu pārredzamību un trauksmes cēlēju aizsardzību; saskaņā ar Aģentūras 
sniegto informāciju visas tās augstākās vadības sanāksmes ar interešu grupām tiek 
reģistrētas un publicētas tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību;

Iekšējā revīzija

14. ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica riska novērtēšanu, 
sagatavoja IAS stratēģisko revīzijas plānu 2018.–2020. gadam un 2017. gada oktobrī 
veica iepriekšējas pārrunas par interešu konfliktu un ētikas revīziju; aicina Aģentūru 
ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem un attiecīgiem 
pasākumiem, kas veikti saistībā ar tajā sniegtajiem ieteikumiem;

Citi komentāri

15. ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūra izvēlējās jaunu ēku un parakstīja nomas līgumu un 
plāno pārcelties uz jaunām telpām Helsinkos 2020. gada janvārī; ņem vērā, ka 
pārcelšanās daļēji notiek tādēļ, ka pašreizējā ēkā ir vērojamas problēmas, jo īpaši 
saistībā ar gaisa kvalitāti;

o

o     o

16. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... 
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rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli1.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.
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