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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk 

“Aģentūra”) 2015. finanšu gada pārskatus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos 

aspektos; 

2. norāda, ka Aģentūras 2015. gada budžets bija EUR 26,3 miljoni saistību un maksājumu 

apropriācijās un ka saistību apropriāciju vidējais izpildes līmenis bija 99,1 % (ierēķinot 

pārnestās apropriācijas), bet maksājumu apropriāciju — 89,78 % (90,59 % no 2015. gadā 

uzņemtajām saistībām); arī norāda, ka uz 2016. gadu pārnestie 10,07 % ir galvenokārt 

saistīti ar darbības izdevumiem un ka ir izlietoti 96,3 % no apropriācijām, kas bija 

pārnestas no 2014. gada; 

3. konstatē uzlabojumus salīdzinājumā ar 2014. gadu attiecībā uz pārnesumiem (18,98 % 

II sadaļā salīdzinājumā ar 24,53 % 2014. gadā un 29,42 % III sadaļā salīdzinājumā ar 

37,93 % 2014. gadā); atzinīgi vērtē to, ka ir sasniegts indikatīvais maksimālais apjoms, 

ko Revīzijas palāta izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi pārnesumu līmenī (10 % 

1. sadaļā, 20 % 2. sadaļā un 30 % 3. sadaļā);  

4. pauž nožēlu par to, ka tikai 92,6 % no rēķiniem tika samaksāti noliktajā 30 dienu termiņā, 

jo Aģentūras darbinieki nav laicīgi apstrādājuši rēķinus, trūkuši līdzekļi vai bijušas 

domstarpības ar piegādātājiem par rēķinu saturu; 

5. pauž nožēlu, ka vēl nav veikti korektīvie pasākumi attiecībā uz Revīzijas palātas 2013. 

gada komentāriem par Aģentūras divām mītnēm — Lillē un Valansjēnā; pauž nožēlu arī 

par to, ka vēl nav īstenots ieteikums par darbā pieņemšanas procedūru uzlabošanu; 

6. pauž nožēlu, ka vēl nav panākta pilnīga atbilstība iekšējās kontroles standartiem un ka vēl 

nav pabeigtas vairākas 2015. gadā prioritāras darbības, piemēram, darba apraksta 

procedūra, kompetences vadības sistēma un incidentu pārvaldības procedūra; 

7. pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu otro salīdzinošo novērtējumu, kurā konstatēts, ka 

21,14 % darbvietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinācijai, 

64,61 % — pamatdarbības uzdevumiem un 14,25 % — kontroles un finanšu 

uzdevumiem; pauž nožēlu, ka ir samazinājies to darbinieku skaits, kuri tieši nodarbojas ar 

pamatdarbības uzdevumiem; 

8. uzsver Aģentūras stratēģisko nozīmi dzelzceļa konkurētspējas uzlabošanā attiecībā uz 

pārējiem transporta veidiem, samazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, sekmējot 

iespējas ienākt tirgū un nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos 

līdzekļus sabiedriskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un nodrošinot labāku 

infrastruktūras pārvaldību; 

9. uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības 

nodrošināšanā; atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības 

sistēmas (ERTMS) izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu 
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ERTMS projektu izvērtēšanā; turklāt norāda, ka ceturtais dzelzceļa nozares tiesību aktu 

kopums paredz pārskatīt Aģentūras lomu (t. i., vienas pieturas aģentūra transportlīdzekļu 

atļauju un drošības sertifikātu izsniegšanai) un pilnvaras; uzsver, ka, paplašinot 

Aģentūras pienākumus, tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas 

nepieciešami, lai Aģentūra lietderīgi un efektīvi pildītu savus jaunos un papildu 

uzdevumus; ar bažām norāda uz pretrunu starp nesen apstiprinātajiem tiesību aktiem, ar 

kuriem tiek paplašināta Aģentūras uzdevumu darbības joma, un budžeta 

samazinājumiem, kas saistībā ar Aģentūru jāveic daudzgadu finanšu shēmas 2014.–

2020. gadam darbības ietvaros; 

10. pauž atbalstu Aģentūras 2015. gadā pieņemtajai iniciatīvai ar mērķi ieviest jaunu 

procedūru, lai panāktu dalībvalstu un ieinteresēto personu lielāku iesaistīšanos 2016. gada 

darba programmas izstrādē; atzinīgi vērtē ERTMS ieinteresēto personu platformas 

ieviešanu un atgādina, ka ERTMS ir ārkārtīgi svarīga, lai panāktu vienotu Eiropas 

dzelzceļa telpu; tādēļ uzsver, ka lielākā prioritāte ir ERTMS izstrādes un ieviešanas 

optimizēta koordinācija, kas visā Eiropā nodrošinātu vienotu pārredzamu, stabilu, cenu 

ziņā pieejamu un sadarbspējīgu ERTMS;  

11. atzinīgi vērtē Aģentūras proaktīvo pieeju — tā ir izveidojusi darba grupu, gatavojoties 

tam, ka 2016. gadā visdrīzāk tiks pieņemts ceturtais dzelzceļa nozares tiesību aktu 

kopums, un Aģentūras jaunajam statusam un aizvien plašākajai lomai;  

12. atzinīgi vērtē programmas, kas paredzētas valsts noteikumu sakārtošanai, lai likvidētu 

dalībvalstīs esošos šķēršļus vai samazinātu to ietekmi; 

13. pauž atbalstu Aģentūras progresam ceļā uz lielāku sadarbību ar Eiropas Jūras drošības 

aģentūru (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA) ar mērķi attīstīt kopēju 

drošības kultūru; 

14. atgādina Eiropas Parlamenta nostāju budžeta procedūrā, kurā tas atbalstīja visu to summu 

atgūšanu, kas no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta tika pārdalītas par labu 

Eiropas Stratēģisko investīciju fondam; 

15. pauž nožēlu par to, ka vairāku valdes locekļu interešu deklarācijas tur nav atrodamas, un 

mudina Aģentūru nekavējoties tās publiskot; 

16. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir uzsākusi krāpšanas apkarošanas stratēģijā paredzētā 

rīcības plāna īstenošanu; tomēr pauž nožēlu, ka apmācībā par krāpšanas apkarošanu 

piedalījās salīdzinoši mazs darbinieku skaits, izņemot vadošos amatos esošos 

darbiniekus; 

17. norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi integrētu pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz iekšējās 

kontroles standartiem un ISO 9001 sērijas standartiem; 

18. norāda, ka 2015. gada riska novērtēšanā tika konstatēts risks saistībā ar Aģentūras 

pilnvaru paplašināšanu, ņemot vērā ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma 

tehniskā pīlāra stāšanos spēkā, kā arī risks saistībā ar potenciālām drošības problēmām, 

kas ietekmē sadarbspēju, un inovācijas izaicinājumiem, kas skar dzelzceļa konkurētspēju; 

19.  ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
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2015. finanšu gada budžeta izpildi. 
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