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Grozījums Nr. 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 
uzskata Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras (“Aģentūra”) 2018. finanšu gada 
pārskatus par likumīgiem un pareiziem 
visos būtiskajos aspektos;

1. pieņem zināšanai, ka Revīzijas 
palāta uzskata Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras (“Aģentūra”) 2018. finanšu gada 
pārskatus par likumīgiem un pareiziem 
visos būtiskajos aspektos;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 
uzskata Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras (“Aģentūra”) 2018. finanšu gada 
pārskatus par likumīgiem un pareiziem 
visos būtiskajos aspektos;

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta 
uzskata Eiropas Savienības Aviācijas 
drošības aģentūras (“Aģentūra”) (līdz 
2018. gada 11. septembrim  "Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūra" (turpmāk 
“Aģentūra”) 2018. finanšu gada pārskatus 
par likumīgiem un pareiziem visos 
būtiskajos aspektos;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ņem vērā, ka Aģentūras 2018. gada 
budžets bija 197,8 miljoni EUR, no kuriem 
36,9 miljoni EUR bija ES subsīdija, 102,9 

2. ņem vērā, ka Aģentūras 2018. gada 
budžets bija 197,8 miljoni EUR, no kuriem 
36,9 miljoni EUR bija ES subsīdija, 103,0 
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miljoni EUR — nodevas un maksājumi un 
2,2 miljoni EUR — trešo valstu iemaksas; 
pauž gandarījumu par to, ka budžeta 
izpildes līmenis joprojām bija ļoti augsts, 
proti, 98 %, kas ir krietni virs Komisijas 
noteiktā 95 % sliekšņa; norāda, ka pārnesto 
apropriāciju atcelšanas līmenis joprojām ir 
zems, proti, 1,8 %, kas ir mazāk nekā 
Komisijas noteiktais 5 % ierobežojums; 
atzinīgi vērtē to, ka 2020. gada subsīdijai 
netiks piemēroti soda procenti, jo ir 
sasniegti noteiktie mērķi attiecībā uz 
budžeta izpildi un pārnesto summu 
atcelšanu;

miljoni EUR — nodevas un maksājumi, 
2,0 miljoni EUR — trešo valstu iemaksas, 
1,1 miljons EUR citi ieņēmumi un 54,9 
miljoni EUR uzkrātais pārpalikums no 
nodevām un maksājumiem; pauž 
gandarījumu par to, ka budžeta izpildes 
līmenis joprojām bija ļoti augsts, proti, 
98 %, kas ir krietni virs Komisijas noteiktā 
95 % sliekšņa; norāda, ka pārnesto 
apropriāciju atcelšanas līmenis joprojām ir 
zems, proti, 1,8 %, kas ir mazāk nekā 
Komisijas noteiktais 5 % ierobežojums; 
atzinīgi vērtē to, ka 2020. gada subsīdijai 
netiks piemēroti soda procenti, jo ir 
sasniegti noteiktie mērķi attiecībā uz 
budžeta izpildi un pārnesto summu 
atcelšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka 2018. gads Aģentūrai 
bija nozīmīgs, jo 2018. gada 11. septembrī 
stājās spēkā jaunā [izveides] regula1; atzīst, 
ka pieauga Aģentūras atbildība un darba 
slodze, bet resursi palika samērā stabili, 
kas 2018. gadā radīja būtiskas problēmas 
uzdevumu un mērķu izpildē un noveda pie 
tā, ka tika atliktas dažas darbības vai to 
prioritāte vairs nebija tik augsta; atkārtoti 
norāda, ka Aģentūrai būtu jānodrošina 
pienācīgi finanšu resursi un personāls, lai 
tā varētu veikt tai uzticētos svarīgos 
uzdevumus;

3. uzsver Aģentūras būtisko lomu, 
nodrošinot augstāko iespējamo aviācijas 
drošības un vides aizsardzības līmeni 
strauji augošajā aviācijas tirgū; uzsver to, 
ka 2018. gads Aģentūrai bija nozīmīgs, jo 
2018. gada 11. septembrī stājās spēkā 
jaunā [izveides] regula1; atzīst, ka pieauga 
Aģentūras atbildība un darba slodze, taču 
resursi netika palielināti proporcionāli šim 
slodzes un atbildības pieaugumam, kas 
2018. gadā radīja būtiskas problēmas 
uzdevumu un mērķu izpildē un noveda pie 
tā, ka tika atsevišķas darbības tika atliktas 
vai pazemināta to prioritātes pakāpe; 
atkārtoti norāda, ka Aģentūrai būtu 
jānodrošina pienācīgi finanšu resursi un 
personāls, kas 2018. gada 31. decembrī 
bija samazinājies un bija 767 darbinieki 
(salīdzinājumā ar 771 darbinieku 2017. 
gadā), lai tā varētu veikt tai uzticētos 
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svarīgos uzdevumus;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par 
kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības 
Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, 
(ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un 
Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 
216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 
3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par 
kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības 
Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, 
(ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un 
Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) 
Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību palielināt 
Aģentūras finanšu resursus un 
cilvēkresursus, lai tā varētu veikt savus 
svarīgos, ar drošību saistītos uzdevumus, 
jo īpaši ņemot vērā Boeing 737 Max 
negadījumus un tai sekojošo 
neuzticēšanos Federālajai aviācijas 
administrācijai (FAA); paziņo, ka 
uzticības zaudēšanas tās galvenajai 
partneraģentūrai rezultātā ir jāpieliek 
pūles, lai nostiprinātu Aģentūras 
resursus, pasargātu to no nokļūšanas 
nozares atkarībā, palielinātu tās 
neatkarību un veicinātu Eiropas 
standartu ievērošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina par Aģentūras 
ieguldījumu viedo standartu izstrādē 
attiecībā uz troksni un CO2 emisijām un 
to, ka tās pienākumos ietilpst 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču 
sertifikācija no vides aizsardzības 
viedokļa; uzskata, ka ar papildu resursiem 
Aģentūra varēs uzņemties vadošo lomu 
tādu pasākumu izstrādē un īstenošanā, 
kuru mērķis ir uzlabot ilgtspējību 
aviācijas nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Barbara Thaler

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Aģentūras 
ievērojamos centienus izveidot vienotu 
Eiropas bezpilota lidaparātu telpu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Barbara Thaler

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž bažas par to, ka gaisa 
transports ir pievilcīgs kiberuzbrukumu 
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mērķis un ka programmatūras darbības 
traucējumiem var būt smagas sekas; 
aicina Aģentūru kopā ar ECCSA turpināt 
stiprināt Eiropas aviācijas digitālo 
noturību;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Barbara Thaler

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c pauž bažas par to, ka gaidāmā 
bezpilotu lidaparātu iekļaušana 
sabiedrībā rada satraukumu par drošību; 
aicina Aģentūru vairāk ņemt vērā iestāžu 
vispārējās bažas par drošību un 
tiesībaizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Barbara Thaler

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d aicina Aģentūru nodrošināt, ka 
Eiropa pēc iespējas ātrākm bet neriskējot 
ar drošību, pieņem vienotus un viegli 
piemērojamus noteikumus par bezpilota 
lidaparātu komerciālo ekspluatāciju; pauž 
bažas par to, ka Aģentūrai nav jaunā 
uzdevuma veikšanai pietiekamu finanšu 
resursu un cilvēkresursu;

Or. de
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Grozījums Nr. 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Aģentūra gadu beidza ar 
kopējo deficītu 2 miljonu EUR apmērā (0,7 
miljonu EUR pārpalikums saistībā ar 
subsīdiju darbībām un 2,7 miljonu EUR 
deficīts saistībā ar nodevu un maksājumu 
darbībām); norāda, ka no uzkrātā 
pārpalikuma atskaita nodevu un 
maksājumu deficītu, tādējādi tas samazinās 
no 54,9 miljoniem EUR līdz 52,2 
miljoniem EUR; konstatē, ka ienākumi 
saistībā ar nodevām un maksājumiem 
palielinājās par 1,8 miljoniem EUR 
salīdzinājumā ar 2017. gadu, taču 
personāla izmaksas palielinājās par 3,7 
miljoniem EUR, administratīvās izmaksas 
— par 0,9 miljoniem EUR un darbības 
izmaksas — par 2,6 miljoniem EUR; 
norāda, ka ar subsīdijām saistītajām 
darbībām subsīdijas palielinājums par 2 
miljoniem EUR bija pietiekams, lai segtu 
administratīvo izmaksu pieaugumu par 0,1 
miljonu EUR un darbības izdevumu 
pieaugumu par 1,4 miljoniem EUR;

4. norāda, ka Aģentūra gadu beidza ar 
kopējo deficītu 2 miljonu EUR apmērā (0,7 
miljonu EUR pārpalikums saistībā ar 
subsīdiju darbībām un 2,7 miljonu EUR 
deficīts saistībā ar nodevu un maksājumu 
darbībām); norāda, ka no uzkrātā 
pārpalikuma atskaita nodevu un 
maksājumu deficītu, tādējādi tas samazinās 
no 54,9 miljoniem EUR līdz 52,2 
miljoniem EUR; konstatē, ka ienākumi 
saistībā ar nodevām un maksājumiem 
palielinājās par 1,8 miljoniem EUR 
salīdzinājumā ar 2017. gadu, taču 
personāla izmaksas palielinājās par 3,7 
miljoniem EUR, administratīvās izmaksas 
— par 0,9 miljoniem EUR un darbības 
izmaksas — par 2,6 miljoniem EUR; 
norāda, ka ar subsīdijām saistītajām 
darbībām subsīdijas palielinājums par 2 
miljoniem EUR bija pietiekams, lai segtu 
administratīvo izmaksu pieaugumu par 0,1 
miljonu EUR un darbības izdevumu 
pieaugumu par 1,4 miljoniem EUR; uzsver, 
ka no aviācijas finansētajām darbībām 
izrietošā EUR 52,2 miljonu pārpalikuma 
uzkrāšanās dibināšanas regulā nav 
paredzēta un ka kopš 2016. finanšu gada 
nav pabeigtas korektīvās darbības;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka saskaņā ar Revīzijas 
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palātas sniegto informāciju, ja Aģentūra 
izmantotu pamatlīgumus, varētu tikt 
ierobežota konkurence1 a;
_________________
1 a “ES aģentūru 2018. finanšu gada 
pārskats”, gada pārskats, ERP;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Aģentūru nodrošināt, ka 
iepirkuma procedūras tiek īstenotas un 
pamatnolīgumi formulēti tā, ka tiek 
garantēta godīga konkurence un pilnībā 
tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti un 
iepirkumu rezultātā tiek iegūta 
apmierinoša cenas/kvalitātes attiecībā, uz 
ko skaidri norādījusi Revīzijas palāta 
savos novērojumos par darījumu 
likumīgumu un pareizumu1 a;
_________________
1 a “ES aģentūru 2018. finanšu gada 
pārskats”, gada pārskats, ERP;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē pasākumus, ko 
Aģentūra veikusi, lai panāktu dzimumu 
līdzsvaru, piemēram, atbalstot sieviešu 

7. atzinīgi vērtē pasākumus, ko 
Aģentūra veikusi, lai panāktu dzimumu 
līdzsvaru, piemēram, atbalstot sieviešu 
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pieteikumus atlases procedūru laikā, 
piedāvājot labvēlīgus darba apstākļus un 
elastīgus noteikumus saistībā ar 
maternitāti; atzinīgi vērtē dzimumu 
līdzsvara atbalsta grupas izveidi ar nolūku 
palielināt informētību par dzimumu 
līdzsvara jautājumiem; atkārtoti aicina 
dalībvalstis un Komisiju, izvirzot valdes 
locekļu kandidatūras, ņemt vērā dzimumu 
līdzsvaru;

pieteikumus atlases procedūru laikā, 
piedāvājot labvēlīgus darba apstākļus un 
elastīgus noteikumus saistībā ar 
maternitāti; atzinīgi vērtē dzimumu 
līdzsvara atbalsta grupas izveidi ar nolūku 
palielināt informētību par dzimumu 
līdzsvara jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž nožēlu par dzimumu 
līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē, 
ņemot vērā to, ka 29 no 32 valdes 
locekļiem ir vīrieši un 3 — sievietes; šajā 
sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis 
ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus 
kandidātus valdes locekļa amatam; tāpat 
prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru 
tās augstākā līmeņa vadībā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Daniel Freund

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūras 
valde ir pieņēmusi pamatnostādnes par 
trauksmes celšanu, un aicina Aģentūru 

8. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūras 
valde ir pieņēmusi pamatnostādnes par 
trauksmes celšanu, un aicina Aģentūru 
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nodrošināt to īstenošanu; norāda, ka 
iekšējās revīzijas dienesti 2018. gadā veica 
ētikas jautājumi pārbaudi, kas attiecās uz 
Rīcības kodeksu, ētiku un krāpšanu, un 
revīzijas ziņojuma projektu bija paredzēts 
sagatavot 2019. gada sākumā;

nodrošināt to īstenošanu; norāda, ka 
iekšējās revīzijas dienesti 2018. gadā veica 
ētikas jautājumi pārbaudi, kas attiecās uz 
Rīcības kodeksu, ētiku un krāpšanu, un 
revīzijas ziņojuma projektu bija paredzēts 
sagatavot 2019. gada sākumā; šajā sakarā 
atkārtoti uzsver nepieciešamību ieviest 
aizsargpasākumus pret interešu 
konfliktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Daniel Freund

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka Aģentūra sertificē gaisa 
kuģus, pamatojoties uz pierādījumiem, ka 
to konstrukcija atbilst visām attiecīgajām 
lidojumderīguma prasībām un ka visas 
funkcijas droši darbojas; norāda, ka būtu 
jāveic revīzija, lai novērtētu, kāpēc 
Aģentūra atzina Boeing 737 MAX par 
atbilstīgu minētajām prasībām.

Or. en


