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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 
(“Aģentūra”) 2017. finanšu gada pārskatus par likumīgiem un pareiziem visos 
būtiskajos aspektos;

2. uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības 
nodrošināšanā un dzelzceļa konkurētspējas ar citiem transporta veidiem uzlabošanā, 
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; 
atbalsta Komisijas redzējumu par tādu Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas pasaulē ir vadībā 
drošības rādītāju ziņā;

3. atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 
izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu 
izvērtēšanā; turklāt norāda, ka ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete ietver tehnisku 
pīlāru, kas nostiprina Aģentūras lomu, ieviešot jaunus uzdevumus, lai nodrošinātu ES 
satvara vienādu īstenošanu; 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;

4. atgādina, ka ERTMS ir izšķirīga nozīme vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē; tādēļ 
uzsver, ka ERTMS izstrādes un ieviešanas optimizēta koordinācija, kas visā Eiropā 
nodrošinātu vienotu pārredzamu, stabilu, cenu ziņā pieejamu un sadarbspējīgu ERTMS, 
ir viena no svarīgākajām prioritātēm;

5. pauž atbalstu Aģentūras panākumiem virzībā uz plašāku sadarbību ar Eiropas Jūras 
drošības aģentūru (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA) nolūkā 
attīstīt kopēju drošības kultūru;

6. norāda, ka Aģentūras 2017. gada budžets bija 30,7 miljoni EUR saistību apropriācijās 
un 26,8 miljoni EUR maksājumu apropriācijās un ka saistību apropriāciju vidējais 
izpildes līmenis bija 100,0 % (ierēķinot pārnestās apropriācijas), bet maksājumu 
apropriāciju — 87,3 %; pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 90 % mērķis attiecībā uz 
maksājumiem; norāda, ka maksājumu mērķa nesasniegšana ir saistīta ar dažām 
saistībām, ko uzņēmās pašā gada nogalē, lai panāktu saistībām noteikto 95 % mērķi;

7. pauž nožēlu par to, ka ir sasniegta tikai orientējošā 10 % robežvērtība, ko Revīzijas 
palāta izmantojusi, lai novērtētu budžeta izpildi attiecībā uz pārnesumiem 1. sadaļā 
(personāls), savukārt 2. sadaļā un 3. sadāļā noteiktās robežvērtības (attiecīgi 20 % 
(administratīvie izdevumi) un 30 % (pamatdarbības izdevumi)) nav sasniegtas;

8. mudina Aģentūru nodrošināt grāmatveža neatkarību, paredzot, ka viņš/-a ir Aģentūras 
direktora (administratīvā) un valdes (funkcionālā) tiešā pakļautībā, kā to uzsvērusi 
Revīzijas palāta; aicina Aģentūru ņemt vērā Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumus par 
cilvēkresursiem un kompetences pārvaldību attiecībā uz 2017. gadu, un veikt visus šajā 
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saistībā nepieciešamos pasākumus; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada janvārī 
pieņēma labas administratīvās prakses kodeksu, kas jo īpaši ietver visus pasākumus 
konfliktu interešu novēršanai;

9. pauž nožēlu par to, ka daudzie kontakti ar Francijas iestādēm nav noslēgušies ar 
Aģentūras mītnes nolīguma parakstīšanu saskaņā ar Aģentūras regulas 71. pantu; turklāt 
pauž nožēlu par to, ka valde 2017. gadā nav varējusi vienprātīgi pieņemt īstenošanas 
noteikumus par valodu lietojumu Aģentūrā un tas radījis papildu izmaksas un 
aizkavējumus, piemēram, darbā pieņemšanas procedūrās; pauž nožēlu par to, ka 
Aģentūra turpina strādāt divās vietās; prasa Aģentūrai pārcelt visas darbības uz tās 
galveno mītni un strādāt tikai no minētās vietas;

10. norāda, ka ikgadējās salīdzinošās novērtēšanas rezultāti attiecībā uz darbiniekiem ir 
līdzīgi 2016. gada rezultātiem, proti, 18 % darbinieku veic administratīvus uzdevumus, 
69,5 % — pamatdarbības uzdevumus, kas ir neliels samazinājums (0,5 %) 
salīdzinājumā ar 2016. gadu, proti, no 65 % līdz 70 %, savukārt kontroles un finanšu 
uzdevumu veikšanai norīkotie darbinieki joprojām veido aptuveni 12 %; norāda, ka 
2016. gada jūnijā notikušais referendums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ir 
radījis vērā ņemamu satraukumu Aģentūras darbinieku vidū, jo daži svarīgi Aģentūras 
darbinieki ir no Apvienotās Karalistes; norāda arī, ka intensīva viedokļu apmaiņa ar 
Apvienotās Karalistes dzelzceļa nozari ir apstiprinājusi, ka tā ir ieinteresēta palikt 
“Eiropas sistēmā”;

11. atzinīgi vērtē Aģentūras aktīvo pieeju struktūras pārkārtošanai atbilstīgi tās jaunajiem 
uzdevumiem, kas noteikti ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē, jo īpaši izveidojot 
vadības grupas; mudina Aģentūras vadību arī turpmāk koncentrēt uzmanību uz 
sagatavošanos ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē paredzēto jauno uzdevumu 
izpildei, lai 2019. gada 15. jūnijā būtu tiem pilnībā gatava, un iesaka sevišķu prioritāti 
piešķirt cilvēkresursu pārvaldībai; cita starpā norāda uz panākto attiecībā uz 
sagatavošanas lēmumiem pilnvaroto iestāžu revīzijas sistēmas pieņemšanai, kā arī 
vienota kontaktpunkta sistēmas izveidei un valstu drošības iestāžu snieguma un lēmumu 
pieņemšanas uzraudzības politikai;

12. norāda, ka Aģentūra 2017. gadā turpināja savā krāpšanas apkarošanas stratēģijā 
paredzētā rīcības plāna īstenošanu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra savā regulārajā 
Aģentūras riska novērtējumā ir iekļāvusi krāpšanas riska novērtējumu un ka risku 
apraksts ir racionalizēts un precizēts; norāda arī, ka pārskata gada laikā viens iespējamas 
krāpšanas gadījums ir nodots OLAF;

13. pauž nožēlu par trūkumiem publiskā iepirkuma jomā, galvenokārt saistībā ar 
pakalpojumiem, un par to, ka šī nepilnība apdraud saimniecisko izdevīgumu;

14. atzinīgi vērtē Aģentūras integrētās pārvaldības sistēmas (IMS) sertifikāciju saskaņā ar 
ISO 9001, kas ir neatkarīgs atzinums, ka Aģentūras sniegums pastāvīgi uzlabojas; 
norāda — ņemot vērā provizoriskos rezultātus, ko devis novērtējums par iekšējās 
kontroles atbilstību un efektivitāti salīdzinājumā ar ERA pārvaldības standartiem, var 
uzskatīt, ka Aģentūras kontroles sistēma kopumā darbojas, kā plānots, un pienācīgi 
mazina galvenos riskus attiecībā uz Aģentūras mērķu sasniegšanu;

15. ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2017. finanšu gada budžeta izpildi.
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