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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 

(turpmāk „Aģentūra”) 2015. finanšu gada pārskati ir pareizi; 

2. ņem vērā, ka Aģentūras 2015. gada budžets bija EUR 185,4 miljoni, no kuriem EUR 36,4 

miljoni bija ES subsīdijas, EUR 91,9 miljoni — maksas un nodevas un 

EUR 2,2 miljoni — trešo valstu iemaksas; turklāt norāda, ka faktiski Aģentūra ir saņēmusi 

EUR 207,2 miljonus, tostarp piešķirtos ieņēmumus, par kuriem saistības ir uzņemtas 

iepriekšējos gados;  

3. norāda, ka 2015. gadā (no 2015. gada uz 2016. gadu) tika pārcelti EUR 6,8 miljoni, 

t. i. 6,6 % saistību; 

4. norāda, ka 2015. gadā tika veiktas 18 ex post kontroles komandējuma izdevumu atmaksas, 

iepirkuma procedūru, pakalpojumu sniedzēju sertifikācijas un uzņēmumu pakalpojumu 

darījumu jomā; atzinīgi vērtē to, ka visi pārbaudītie darījumi bija likumīgi un pareizi; 

5. atzinīgi vērtē to, ka tiek pienācīgi novērsti un pārvaldīti interešu konflikti, un sagaida, ka 

Parlaments, Padome un sabiedrība katru gadu tiks informēti par šo pasākumu rezultātiem 

un ar tiem saistītām turpmākām darbībām; 

6. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra visu 2015. gadu ir centusies uzlabot plānošanas un 

uzraudzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz budžeta izpildes līmeni, pamatnolīgumu 

pārvaldību un savlaicīgu atgriezeniskas informācijas sniegšanu augstākajai vadībai par 

riskiem un kavēšanos; 

7. uzsver Aģentūras svarīgo lomu augstākā iespējamā aviācijas drošības līmeņa 

nodrošināšanā visā Eiropā; uzsver, ka Eiropā ir vajadzīga kopīga Eiropas novērtēšanas un 

brīdināšanas sistēma, jo īpaši saistībā ar lidojumiem pār konflikta zonām; uzsver, ka, 

ņemot vērā aviācijas nozares straujo attīstību, piemēram, bezpilota lidaparātu (dronu) 

aizvien plašāku izmantošanu, ir jāpiešķir Aģentūrai nepieciešamie finanšu, materiālie un 

cilvēku resursi, lai tā veiksmīgi varētu pildīt savus regulatīvos un vadības uzdevumus 

drošības un vides aizsardzības jomās un lai nekad netiktu ietekmēta tās neatkarība un 

objektivitāte; 

8. atzinīgi vērtē to, ka valde ir pieņēmusi daudzgadu plānošanas dokumentu 2016.–

2020. gadam (MAP), tostarp Aģentūras stratēģiju, daudzgadu mērķus un gada darbības; 

9. pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu otrā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, saskaņā ar 

kuriem 13,8 % vietu ir paredzēti administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 

79,5 % — pamatdarbības veikšanai un 6,7 % — kontroles un finansiāliem uzdevumiem; 

turklāt ņem vērā štata vietu pārvietošanu (+0,8 procentpunkti) no kategorijas 

„Administrācija” uz kategoriju „Pamatdarbība”; uzskata, ka nākamajā gada pārskatā būtu 

jāiekļauj arī darbinieku sadalījums pa kategorijām un nozarēm, kā arī pa darbības 

finansēšanas veidiem (maksas un nodevas pretstatā Savienības subsīdijām), lai varētu gūt 
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detalizētāku priekšstatu par nepieciešamajiem resursiem; ņem vērā, ka Aģentūra pirmo 

reizi ir aizpildījusi visas štata vietas, kas paredzētas pieņemtajā plānā; 

10. norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/20081 pārskatīšana 

paredz Aģentūras kompetences paplašināšanu un ka tādēļ, piešķirot jaunas kompetences, 

ir pilnībā jāņem vērā jauno tehnoloģiju, piemēram, tālvadības gaisa kuģu sistēmu nozīme; 

uzsver, ka ir svarīgi piešķirt Aģentūrai pienācīgu finansējumu, lai nodrošinātu, ka tā 

veiksmīgi sāk pildīt šos jaunos pienākumus, kā arī pienācīgu darbinieku skaitu, lai tā 

varētu pildīt savus papildu uzdevumus; uzsver, ka darbinieku skaita obligātā 

samazināšana nebūtu jāattiecina uz tām Aģentūras štata vietām (tostarp uz attiecīgajām 

pensijām), ar kurām saistītos izdevumus pilnībā sedz nozare un kuras tādējādi neietekmē 

Savienības budžetu; 

11. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz Aģentūras centieniem, 16 gadus pēc tās izveides vēl 

nav izdevies noslēgt nolīgumu par Aģentūras mītni; atgādina, ka saskaņā ar vienoto pieeju 

attiecībā uz ES decentralizētām aģentūrām, par kuru ir vienojušies Parlaments, Padome un 

Komisija, „visām aģentūrām vajadzētu būt mītnes nolīgumiem, kas būtu jānoslēdz pirms 

aģentūras darbības sākuma”; šajā sakarībā norāda, ka cita aģentūra, proti, Eiropas 

Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde, 2011. gadā parakstīja mītnes nolīgumu ar 

Vācijas valdību; pauž dziļu nožēlu par to, ka nav noslēgts mītnes nolīgums un mudina 

mītnes valsti pēc iespējas drīzāk noslēgt nolīgumu ar Aģentūru, lai būtu iespējams skaidri 

noteikt attiecības starp valsts tiesu iestādēm un Aģentūru un lai tādējādi Aģentūra varētu 

netraucēti īstenot savas likumīgās pilnvaras; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izdarīt 

grozījumus Aģentūras izveides aktā, lai iekļautu noteikumus par mītnes nolīguma 

noslēgšanu; 

12. ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 

2015. finanšu gada budžeta izpildi.  

 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem 

civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi un ar ko atceļ Padomes 

Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.). 
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