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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 Jūras drošības aģentūras (turpmāk 

“Aģentūra”) 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un 

pareiziem visos būtiskajos aspektos; 

2. norāda, ka Aģentūras 2016. gada budžets, neierēķinot iekšējos un ārējos piešķirtos 

ieņēmumus, bija EUR 55,17 miljoni saistību apropriācijās un EUR 56,07 miljoni 

maksājumu apropriācijās un ka izpildes līmenis bija attiecīgi 98,07 % un 97,80 %; atzinīgi 

vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja maksājumu izpildi 97,65 % apmērā, ņemot vērā arī 

maksājumu apropriāciju automātiskos pārnesumus; norāda, ka uz 2016. gadu tika 

pārnestas apropriācijas EUR 36,45 miljonu apmērā galvenokārt saistībā ar darbības 

izdevumiem jūras piesārņojuma novēršanas pasākumu jomā, no kuriem 54 % tika izlietoti, 

par 43 % maksājumi vēl nebija veikti, un tie bija jāizlieto turpmākajos gados, savukārt 

2 % tika atcelti; 

3. atzinīgi vērtē tiešos pasākumus, kas veikti saistībā ar krāpšanas novēršanas un atklāšanas 

stratēģiju, piemēram, trauksmes cēlēju politikas pieņemšanu, kas sniedz darbiniekiem 

informāciju par trauksmes celšanu un nodrošina visaugstāko konfidencialitātes līmeni un 

aizsardzību tiem darbiniekiem, kuri ziņo par nopietniem pārkāpumiem vai bažām, kā arī 

apmācību rīkošanu jaunpienācējiem par ētiku un integritāti un zināšanu atsvaidzināšanas 

kursu rīkošanu esošajiem darbiniekiem; 

4. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar Iekšējās revīzijas dienesta un Eiropas Revīzijas 

palātas sniegtajiem ieteikumiem ir izstrādājusi savu īstenošanas pārbaudes instrumentu un 

ka ir īstenoti visi līdz 2016. gada 31. decembrim sniegtie revīzijas ieteikumi un 

konstatējumi; 

5. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir veikusi pasākumus, lai sagatavotos tās palielināto pilnvaru 

īstenošanai atbilstīgi 2016. gada 14. septembra Regulai (ES) Nr. 2016/1625, ar kuru groza 

Regulu (EK) Nr. 1406/2002, kas Aģentūras pilnvaras papildina ar aģentūru sadarbību 

krasta apsardzes funkciju jomā; vērš uzmanību uz to, ka Parlaments 2016. gadā uzsāka 

Eiropas krasta apsardzes izmēģinājuma projektu, kas ir vērsts uz to, lai radītu darbības un 

tehnisko sinerģiju starp dažādām valsts iestādēm, kuras veic krasta apsardzes funkcijas, un 

Aģentūru, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (FRONTEX) un Eiropas 

Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA); 

6. atgādina, ka Aģentūras uzdevumus efektīvāk var veikt Eiropas, nevis valsts līmenī, kā tas 

vērojams attiecībā uz tās ieguldījumu jūras drošības jomā un saistībā ar kuģu izraisīta un 

ar atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu izmantošanu saistīta piesārņojuma novēršanu 

Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas panākt darbību sinerģiju ar citām Savienības 

aģentūrām, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību un samazinātu izmaksas; šajā sakarībā 

atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, atbalstot ES 

programmu migrācijas jomā, piemēram, to, ka Aģentūra sniedz arvien vairāk pakalpojumu 

FRONTEX saskaņā ar atjaunināto un aktualizēto trīs gadu pakalpojumu līmeņa 

vienošanos, kas tika noslēgta 2016. gadā; norāda arī uz to, ka Aģentūra ir pabeigusi 
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tālvadības gaisa kuģa sistēmu (RPAS) pakalpojumu iepirkumu jūras uzraudzības 

vajadzībām; mudina Aģentūru sadarboties ar citām Savienības aģentūrām bēgļu krīzes 

risināšanā, tostarp veicot ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās sākotnējās 

pilnvaras, piemēram, nodrošinot zinātību, operatīvo atbalstu un darbiniekus, lai palīdzētu 

atrisināt bēgļu krīzi; 

7. pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu trešā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, 

konstatējot, ka 21,80 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un 

koordinēšanai, 70,93 % — pamatdarbības veikšanai un 7,26 % — neitrāliem 

uzdevumiem; norāda, ka piecas 2015. gadā štatu sarakstā piešķirtās amata vietas 

2016. gadā tika samazinātas saistībā ar pirmo darbinieku skaita samazināšanas kārtu 5 % 

apmērā, kas tika īstenota atbilstīgi Komisijas paziņojumam par resursu plānošanu 

decentralizētām aģentūrām, tādējādi samazinot štata vietu skaitu no 207 līdz 202, un to, ka 

Aģentūra īstenoja savu 2016. gada darba programmu tikai ar 198 amata vietām, jo 4 amata 

vietas tika iesaldētas sakarā ar 2017. gadā paredzētajiem samazinājumiem; norāda, ka 

kopējais darbinieku skaits saglabājās nemainīgs, proti, 246; atzinīgi vērtē to, ka 

2017. gadā ir paredzēts 14 štata vietu palielinājums saistībā ar sadarbību krasta apsardzes 

uzdevumu jomā;  

8. ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram 

apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.  
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