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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 Aviācijas drošības aģentūras 

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

būtiskajos aspektos; 

2. ņem vērā, ka Aģentūras 2016. gada budžets bija EUR 193,4 miljoni, no kuriem 

EUR 36,4 miljoni bija ES subsīdijas, EUR 95,9 miljoni — maksas un nodevas un 

EUR 2,1 miljons — trešo valstu iemaksas; pauž gandarījumu par to, ka Aģentūrai ir 

izdevies sasniegt līdz šim augstāko budžeta izpildes līmeni — 99 %; norāda, ka no 

budžeta viedokļa Aģentūra noslēdza 2016. gadu ar EUR 9,3 miljonu zaudējumiem, no 

kuriem EUR 1,6 miljoni bija saistīti ar pasākumiem, kurus sedz no ES subsīdijas, un 

EUR 7,7 miljoni — ar pasākumiem, kurus sedz no maksām un nodevām; norāda arī to, ka 

Aģentūra no uzkrātā pārpalikuma ir atvilkusi deficītu EUR 7,7 miljonu apmērā, tādējādi 

samazinot šo pārpalikumu no EUR 59,9 miljoniem līdz EUR 52,3 miljoniem, un gaida 

norādījumus no Komisijas attiecībā uz EUR 1,6 miljonus lielajiem zaudējumiem, kas 

saistīti ar subsīdiju; 

3. norāda, ka no EUR 6,8 miljoniem, kas tika pārnesti uz 2016. gadu, tika apmaksāti 96 %, 

kas ir vairāk par Komisijas noteikto mērķi — 95 %; no 2016. uz 2017. gadu pārnestā 

summa bija EUR 81,5 miljoni, ko veidoja EUR 9,2 miljoni kā automātiskais pārnesums 

un EUR 72,3 miljoni, kas saistīti ar sertifikācijas pasākumiem un kas tika uzskatīti par 

piešķirtajiem ieņēmumiem; 

4. norāda, ka 2016. gadā tika veikti 18 ex post kontroles pasākumi, kuri attiecās uz tādām 

ikgadējām ex post kontroles jomām kā izglītības pabalsti, komandējuma izdevumu 

atmaksa ārējiem ekspertiem, pabeigtas iepirkuma procedūras un komandējuma izdevumu 

atmaksājumi; atzinīgi vērtē to, ka kopumā visi pārbaudītie darījumi bija likumīgi un 

pareizi; 

5. atkārtoti norāda, ka ir jānodrošina Aģentūras darbinieku un ārējo ekspertu neatkarība; šajā 

sakarībā atzinīgi vērtē pašreizējos centienus nodrošināt interešu konfliktu pienācīgu 

novēršanu un pārvaldību, ņemot vērā Parlamenta komentārus; norāda, ka Aģentūra 

nodrošināja atbilstošu apmācību saviem darbiniekiem, uztur interešu konflikta reģistru un 

turpina dokumenta “Objektivitātes un neatkarības politika: interešu konfliktu novēršana 

un mazināšana” novērtējumu, lai vēl vairāk uzlabotu iekšējos procesus Aģentūras 

darbinieku interešu deklarāciju aizpildīšanai, pārbaudei un atjaunināšanai; atzinīgi vērtē 

to, ka vairāk nekā 80 % EASA darbinieku līdz 2016. gada beigām bija izgājuši apmācību 

krāpšanas novēršanas jomā, un mudina Aģentūru izvirzīt kā mērķi pilnīgi visu EASA 

darbinieku apmācību;  norāda arī to, ka Aģentūra izstrādāja rīcības kodeksu, tostarp 

interešu konflikta politiku un ārējiem ekspertiem, kas atbalsta Aģentūras darbu, paredzētu 

interešu deklarāciju, un ka šis rīcības kodekss ir palīdzējis uzlabot Aģentūras darba 

kvalitāti un nodrošināt tās pienākumu labāku pārvaldību; 

6. pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu trešā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, saskaņā 

ar kuriem 12,5 % vietu ir paredzēti administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 
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81,0 % — pamatdarbības veikšanai un 6,4 % — neitrāliem (finanšu/kontroles un 

lingvistiskiem) uzdevumiem; pauž gandarījumu, ka 2016. gada pārskatā ir ticis iekļauts 

darbinieku sadalījums pēc kategorijām un nozarēm, kā arī pēc darbības finansēšanas 

veida (maksas un nodevas pretstatā Savienības subsīdijām), kas liecina, ka 60,4 % štata 

vietu, tostarp 50,1 % no ar pamatdarbību saistītajām štata vietām, tiek finansētas no 

maksām un nodevām, savukārt 33,8 % štata vietu tiek finansētas no Savienības 

subsīdijas; norāda, ka otro gadu pēc kārtas Aģentūra ir nodrošinājusi visu štatu sarakstā 

paredzēto vietu pilnīgu aizpildītību; norāda, ka pastāv neatbilstība starp dažādām šajā 

štatu sarakstā norādītajām, ES budžetā apstiprinātajām AD un AST štata vietām un 

faktiski aizpildītajām štata vietām, un aicina Aģentūru novērst šo neatbilstību; 

7. atkārtoti 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, cik būtiski ir piešķirt Aģentūrai pienācīgu finansējumu, lai 

nodrošinātu, ka tā veiksmīgi sāk pildīt šos jaunos pienākumus, kā arī pienācīgu 

atbilstošas kvalifikācijas darbinieku skaitu, lai tā varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 

8. cer, ka tiks paātrināta Eiropas regulējuma par droniem stāšanās spēkā; uzsver Aģentūras 

svarīgo lomu augstākā iespējamā aviācijas drošības līmeņa nodrošināšanā visā Eiropā; 

uzsver, ka, ņemot vērā civilās aviācijas pakalpojumu straujo attīstību, piemēram, dronu 

aizvien plašāku izmantošanu, Aģentūrai būtu jāsaņem nepieciešamie finanšu, materiālie 

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

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

objektivitāte; 

9. atzinīgi vērtē politisko vienošanos pārskatīt kopīgos noteikumus civilās aviācijas drošības 

jomā un izveidot Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru2, kā Parlaments, 

Padome un Komisija vienojās 2017. gada novembrī; mudina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt nepieciešamos resursus jaunajām un paplašinātajām kompetences jomām, 

kuras cita starpā attiecas uz civilās aviācijas apdraudējumiem, ko izraisa konflikta zonas, 

ar vidi saistītiem jautājumiem un bezpilota gaisa kuģu sertifikāciju un reģistrāciju; 

10. atzinīgi vērtē Aģentūras aktīvo lomu saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas 

izsludināts saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; mudina Aģentūru arī turpmāk 

aktīvi darboties pētniecības un izstrādes jomā; 

11. atbalsta darba grupas izveidi nolūkā noskaidrot Brexit izraisītos iespējamos riskus un 

ietekmi; iesaka Aģentūrai šajā jautājumā cieši sadarboties ar citām ES iestādēm; ierosina 

Aģentūrai, ka tā varētu atbilstošā laikā iepazīstināt Eiropas Parlamentu ar šīs darba grupas 

darbības rezultātiem; 

12. norāda, ka 2016. gada decembrī Aģentūra un Vācijas valdība beidzot parakstīja EASA 

mītnes nolīgumu; atzinīgi vērtē 2016. gadā notikušo pārcelšanos uz jaunajām, īpaši 

                                                 
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.). 
2  Regula COM(2015) 613: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem 

civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu. 
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pielāgotajām telpām; norāda — lai segtu EUR 12,4 miljonus lielās ar iekārtošanu un 

pārcelšanos uz jauno ēku saistītās izmaksas, Aģentūra 2014.–2016. gadā iztērēja 

EUR 9,4 miljonus (2016. gadā — EUR 4,4 miljonus) no uzkrātā pārpalikuma un 

EUR 3 miljonus no ES subsīdijas; 

13. ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 

2016. finanšu gada budžeta izpildi. 
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