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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

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

(turpmāk “Aģentūra”) 2016. finanšu gada pārskatus par likumīgiem un pareiziem visos 

būtiskajos aspektos; 

2. norāda, ka Aģentūras 2016. gada budžets bija EUR 27,5 miljoni saistību un maksājumu 

apropriācijās un ka saistību apropriāciju vidējais izpildes līmenis bija 99,02 % (ierēķinot 

pārnestās apropriācijas), bet maksājumu apropriāciju — 91,57 % (89,78 % no 2016. gadā 

uzņemtajām saistībām); arī norāda, ka uz 2017. gadu pārnestie 7,52 % ir galvenokārt 

saistīti ar darbības izdevumiem un ka ir izlietoti 95,4 % no apropriācijām, kas bija 

pārnestas no 2015. gada; 

3. atzinīgi vērtē to, ka ir sasniegts indikatīvais maksimālais apjoms, ko Revīzijas palāta 

izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi pārnesumu līmenī (10 % 1. sadaļā (personāls), 

20 % 2. sadaļā (administratīvie izdevumi) un 30 % 3. sadaļā (darbības izdevumi));  

4. pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 95 % mērķis attiecībā uz maksājumu veikšanu 

noteiktajā 30 dienu termiņā; norāda, ka maksājumu kavējumu iemesli ir tie paši, kas bija 

2015. gadā, proti, Aģentūras darbinieki nav laicīgi apstrādājuši rēķinus, trūkuši līdzekļi 

vai bijušas domstarpības ar piegādātājiem par rēķinu saturu; prasa Aģentūrai pieņemt 

korektīvus pasākumus, lai saprātīgā laikposmā sasniegtu 95 % mērķi; 

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

2013. gada komentāriem par Aģentūras divām mītnēm — Lillē un Valansjēnā; uzsver, ka, 

izmaksas, iespējams, tiks samazinātas, visas darbības centralizējot vienā atrašanās vietā; 

norāda, ka izmaksu samazināšanu varētu veicināt arī visaptveroša mītnes nolīguma 

noslēgšana ar mītnes dalībvalsti, tādējādi konkretizējot nosacījumus, saskaņā ar kuriem 

darbojas Aģentūra un tās darbinieki;  

6. norāda uz gada salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem, koncentrējoties uz iekšējo resursu 

efektivitāti, kuriem raksturīgs to darbinieku īpatsvara samazinājums, kuri pilda 

administratīvus uzdevumus, (no 23 % līdz 18 %) un to darbinieku īpatsvara 

palielinājums, kuri pilda darbības uzdevumu, (no 65 % līdz 70 %) savukārt to darbinieku 

īpatsvars, kuri pilda kontroles un finanšu uzdevumus, bija aptuveni 12 %; tomēr pauž 

nožēlu par to, ka īpatsvara izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar korekcijām darbinieku 

iedalīšanā dažādās kategorijās; norāda, ka šāds samazinājums neatbilst darbinieku skaita 

samazināšanai par 5 %, par kuru Komisija informēja saistībā ar resursu plānošanu 

decentralizētām aģentūrām; 

7. uzsver, ka ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma tehniskais pīlārs un jaunā 

pieņemtā Aģentūras regula stājās spēkā 2016. gada 15. jūnijā; uzsver, ka šie jaunie 

Savienības tiesību akti paredz Aģentūras pārejas periodu (līdz 2019. gada 16. jūnijam), lai 

tā varētu pārveidot savu politikas sagatavošanas un izplatīšanas lomu, tādējādi kļūstot par 

iestādi, kas attiecīgajā nozarē veic tiešu darbu attiecībā uz drošības sertifikātiem un ritošo 

sastāvu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra prognozē, ka šī pāreja sniegs ievērojamas 
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priekšrocības, samazinot šo procesu izmaksas un laikposmus; 

8. uzsver Aģentūras stratēģisko nozīmi dzelzceļa konkurētspējas uzlabošanā attiecībā uz 

pārējiem transporta veidiem un efektīvi funkcionējošas vienotas pārrobežu Eiropas 

dzelzceļa telpas attīstīšanas sekmēšanā, 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; atzinīgi vērtē mērķtiecīgo programmu, kas paredzēta 

valsts noteikumu sakārtošanai, lai likvidētu dalībvalstīs esošos šķēršļus vai samazinātu to 

ietekmi; 

9. uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības 

nodrošināšanā, lai sniegtu ieguldījumu konkurētspējīgākas Eiropas dzelzceļa nozares 

izveidē un uzlabotu dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāti; atbalsta Komisijas 

redzējumu attiecībā uz tādu Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas pasaulē ir vadībā drošības 

rādītāju ziņā;  

10. atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 

izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu 

izvērtēšanā; pauž gandarījumu par to, ka sākušās sarunas starp ES un Šveici saskaņā ar 

Nolīgumu par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem, lai panāktu 

Šveices dalību Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūrā; 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; vērš uzmanību 

uz nesen Budžeta komitejas pasūtīto pētījumu par Eiropas aģentūru finansēšanas kārtību 

un to, ka iespējas ir jāizstrādā tā, lai būtu iespējama lielāka Aģentūras pašfinansēšana; 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; 

11. 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; uzsver, ka būtu jāsaglabā finansējums vienotās 

Eiropas dzelzceļa telpas izveides pabeigšanai, lai modernizētu un paplašinātu dzelzceļa 

infrastruktūru arī uz nomaļiem Savienības reģioniem; turklāt uzsver, ka būtu uz priekšu 

jāvirza Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršana, lai turpinātu 

ieviest kopējos tehniskos standartus un pēc iespējas palielinātu ieguvumus sadarbspējas 

ziņā; 

12. norāda, ka 2016. gadā Aģentūra turpināja īstenot Aģentūras krāpšanas apkarošanas 

stratēģijā paredzēto rīcības plānu, organizējot pielāgotu apmācību par krāpšanas 

novēršanu; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā tika veikta Aģentūras noteikumu par interešu 

konfliktu visaptveroša pārskatīšana; turklāt norāda, ka saistībā ar administratīvās 

padomes interešu konfliktu novēršanas politiku Aģentūra publicēja administratīvās 

padomes locekļu dzīves un darba gājumus (CV) un deklarācijas par interešu konflikta 

neesamību; tomēr konstatē, ka trūkst dažu CV un deklarāciju par interešu konflikta 

neesamību; prasa, lai pēc administratīvās padomes locekļu iecelšanas CV un deklarācijas 

par interešu konflikta neesamību tiktu publicētas nekavējoties; 
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13. norāda, ka Aģentūra ir turpinājusi izstrādāt tās integrētās vadības sistēmu (IMS), 

balstoties uz iekšējās kontroles standartos un ISO 9001 sērijas standartos noteiktajām 

prasībām, lai nodrošinātu apstākļus, kas nepieciešami, lai Aģentūra sekmīgi uzņemtos 

jaunas darbības un uzlabotu efektivitāti; atzinīgi vērtē ERA saistībā ar IMS veikto analīzi 

attiecībā uz izņēmumiem un noteikumu neievērošanu un mācību pasākumus, kurus 

2017. gadā paredzēts organizēt saistībā ar iepirkumu un līgumu pārvaldību, lai novērstu 

minētos gadījumus; 

14. norāda, ka IMS efektivitātes novērtējumā tika uzsvērtas dažas jomas, kurās iespējami 

uzlabojumi attiecībā uz ievērošanu un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz ētiskām un 

organizatoriskām vērtībām, darbības nepārtrauktību, attiecību pārvaldību ar 

ieinteresētajām personām un cilvēkresursu pārvaldību, un jo īpaši to, ka tajā tika 

konstatēta atšķirība starp struktūrā pieejamajām prasmēm un nepieciešamajām prasmēm; 

sagaida, ka Aģentūra līdz 2017. gadam, kā paredzēts, nodrošinās pilnīgu ERA pārvaldības 

standartu īstenošanu;  

15. norāda, ka 2016. gada riska novērtēšanā tika uzsvērti jauni riski, salīdzinot ar 2015. gadu, 

kas saistīti ar ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma novēlotu un nekonsekventu 

transponēšanu, novecojušiem ERTMS izmaiņu pārvaldības instrumentiem, dzelzceļa 

radītā trokšņa samazināšanu, kavēšanos valsts noteikumu samazināšanā un datu 

pārvaldību;  

16. ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 

2016. finanšu gada budžeta izpildi. 
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