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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras izveidi3 un jo īpaši tās 60. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par 
pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam4, un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. .. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas 
palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 21. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras izveidi3 un jo īpaši tās 60. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par 
pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam4, un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. .. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 21. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
2010. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm1,

– ņemot vērā Padomes .. ieteikumu (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,2 un jo īpaši tās 
185. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 par Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras izveidi3 un jo īpaši tās 60. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 
par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam4, un jo īpaši tās 94. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi — tā guvusi pamatotu pārliecību, ka gada pārskati 
par 2010. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B. tā kā 2011. gada 10. maijā Parlaments sniedza Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildi5 un 
lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā

- mudināja Aģentūru darbības budžetu izpildīt, pamatojoties uz konkrētām darbības 
jomām, lai darba programmu stingri sasaistītu ar finanšu prognozēm un uzlabotu 
darbības rezultātu uzraudzību un ziņošanu par tiem;

- vērsa uzmanību uz to, ka Aģentūra uz 2010. gadu atkal ir pārnesusi ļoti lielu darbības 
                                               
1 OV C 366, 15.12.2011., 21. lpp.
2 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
3 OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
4 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
5 OV L 250, 27.9.2011., 140. lpp.
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izdevumiem paredzēto apropriāciju summu;
- prasīja katra finanšu gada budžetam pievienot pārskatu par neizlietotajām 

apropriācijām, kas pārnestas no iepriekšējiem finanšu gadiem, norādot iemeslus, 
kādēļ attiecīgie līdzekļi nav izlietoti, un paskaidrojot, kā un kad tie tiks izmantoti;

- norādīja uz darbinieku atlases procedūru nepilnībām, kas mazina šo procedūru 
pārredzamību;

C. tā kā Aģentūras finansējumu veido maksas un atlīdzība, kā arī iemaksa no Eiropas 
Savienības;

D. tā kā Aģentūras 2010. gada budžets bija EUR 137 200 000 salīdzinājumā ar 2009. gada 
budžetu EUR 122 200 000 apmērā, kas ir par 12,27 % vairāk; tā kā Eiropas Savienības 
iemaksa Aģentūras 2010. gada budžetā bija EUR 34 197 0001, kas salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir par 0,87 % vairāk,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. atgādina, ka sākotnējā Eiropas Savienības iemaksa Aģentūras 2010. gada budžetā bija 
EUR 32 879 000; tomēr atzīmē, ka šai summai tika pievienoti EUR 1 318 000 no 
pārpalikuma atgūšanas, kā rezultātā Eiropas Savienības kopējā iemaksa 2010. gada 
budžetā bija EUR 34 197 000;

2. atzīmē, ka laikposmā no 2007. līdz 2010. gadam Aģentūras budžets no EUR 85 200 000 
palielinājās līdz EUR 137 200 000, t. i., par 61 %, un personāls no 333 darbiniekiem 
palielinājās līdz 524;

3. norāda, ka saskaņā ar 3. pantu Komisijas 2007. gada 31. maija Regulā Nr. 593/2007 par 
Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību2 ieņēmumi no 
maksām veido piešķirtos ieņēmumus, kurus Aģentūra var pārnest, ja tie nav izmantoti, 
un ka attiecīgā gada budžeta pārpalikumu iekļauj rezervē, kuru var izmantot 
turpmākajos gados; norāda, ka 2008. gada beigās konstatētā rezerve EUR 29 000 000 
apmērā iepriekšējos divos gados ir samazinājusies un 2010. gada beigās tā ir 
EUR 21 000 000;

4. norāda, iepazīstoties ar Aģentūras 2010. gada galīgajiem pārskatiem, ka 2010. gadā 
Aģentūra izmantoja tikai nediferencētās apropriācijas, kā rezultātā saistību apropriāciju 
apmērs bija vienāds ar maksājumu apropriāciju apmēru; turklāt atzīmē, ka kopējais 
budžeta izpildes līmenis 2010. gada apropriācijām bija 99,51 %; 

Aģentūras iekasētās maksas un atlīdzība

5. vēlreiz aicina Aģentūru pilnveidot sertificēšanas projektu uzraudzības sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka visā projekta īstenošanas laikā iekasētie maksājumi būtiski neatšķiras no 
faktiskajām izmaksām;

Uzskaite

                                               
1 OV L 64, 12.3.2010., 613. lpp.
2 OV L 140, 1.6.2007., 3. lpp.
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6. secina, iepazīstoties ar galīgajiem pārskatiem, ka 2010. gadā Aģentūra ir mainījusi 
ieņēmumu atzīšanas metodi, no izmaksu aprēķina metodes pārejot uz lineāro aprēķina 
metodi, kā tas ierosināts EK grāmatvedības noteikumā Nr. 4; 

7. konstatē, iepazīstoties ar Aģentūras sniegto informāciju, ka šī metodes maiņa tika 
veikta, lai precīzāk un pārredzamāk atspoguļotu to, kā tiek pamatoti nopelnītie 
ieņēmumi, un ņemtu vērā Revīzijas palātas 2009. gada ieteikumu piemērot metodi, kas 
precīzāk atspoguļo attiecīgajā finanšu gadā norādīto ieņēmumu apmēru; 

8. norāda, iepazīstoties ar gada ziņojumu, ka uzņēmuma resursu plānošanas sistēma tikusi 
uzlabota un sistemātiski izmantota visu veidu finanšu darījumiem un finanšu gada 
slēgšanai;

Iepirkuma procedūra

9. atzīmē, iepazīstoties ar gada ziņojumu, ka 2010. gadā tika rīkotas 23 konkursa 
procedūras ar augstu līgumcenu, aptverot gan ar pamatdarbību, gan administrēšanu 
saistītās vajadzības, un ka tika pabeigtas 20 procedūras un parakstīti 29 augstas 
līgumcenas līgumi, kuru kopējā summa bija apmēram EUR 14 000 000; turklāt norāda, 
ka saistībā ar zemas līgumcenas iepirkuma procedūrām tika parakstīti 428 līgumi, kuru 
kopējā summa bija apmēram EUR 1 650 000;

10. jo īpaši norāda, iepazīstoties ar Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka divās lielās 
iepirkuma procedūrās izmantotā novērtēšanas metode liedza finansiāli izdevīgākajiem 
piedāvājumiem iegūt augstāko cenas vērtējumu; atzīmē, iepazīstoties ar Aģentūras 
sniegto informāciju, ka šīs divas iepirkuma procedūras attiecas uz: 
- četru gadu termiņa uzkopšanas pakalpojumu līguma atjaunošanu par kopējo 

summu EUR 1 000 000;
- pamatlīgumu, kura maksimālais termiņš ir četri gadi un kurš attiecas uz mācībām 

par gaisa kuģu dzinēju sertifikācijas prasībām un standartiem, un līgumslēdzējs, 
kuram tika piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, pieteikumā nav norādījis visas 
izmaksu pozīcijas;

atzīmē — Aģentūra savā atbildē norādījusi, ka nav konstatēta šīs iepirkuma procedūras 
rezultāta negatīva ietekme, un uzskata, ka šāda atbilde ir nepilnīga; 

11. aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šā pamatlīguma
kopējo summu un novērst trūkumus, kas mazina iepirkuma procedūras pārredzamību, 
kā arī neatbilst pareizas finanšu pārvaldības principam; 

Cilvēkresursi

12. ir nobažījies, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde atkārtoti ir konstatējusi darbinieku 
atlases procedūru trūkumus, kas mazina šo procedūru pārredzamību; konstatē, 
iepazīstoties ar Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka nav pierādījumu tam, ka pirms 
pieteikumu izskatīšanas būtu noteikti kritēriji kandidātu uzaicināšanai uz darba interviju 
vai iekļaušanai rezerves sarakstā; norāda, ka tādējādi varētu būt piesegts nepotisms vai 
interešu konflikts;

13. ir nobažījies, ka Aģentūra budžeta izpildes apstiprinātājiestādei nesniedza informāciju 
par darbībām, kas veiktas, lai novērstu šo situāciju un Aģentūras ekspertu/darbinieku 
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atlases procedūras padarītu pārredzamākas, kā tas tika prasīts 2009. gadā, un ka 
Aģentūra sāka rīkoties tikai 2010. gadā, pēc tam, kad Revīzijas palāta savā ziņojumā 
atkārtoti norādīja uz šo jautājumu; atkārtoti uzsver — šo trūkumu novēršanai ir vēl jo 
izšķirošāka nozīme tādēļ, ka Aģentūrai ir uzticēti tādi uzdevumi kā izdot sertifikācijas 
specifikācijas, pieņemt lēmumus par lidojumderīgumu un par sertifikāciju, ar ko 
apliecina atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī veikt standartizētas pārbaudes 
dalībvalstu kompetentajās iestādēs;

14. atzīmē, ka Aģentūra, atbildot Revīzijas palātai, ir norādījusi, ka tā pamatnostādnēs 
atlases komisijas locekļiem ir noteikusi kritēriju minimumu, kādam kandidātiem ir 
jāatbilst, lai viņus uzaicinātu uz darba interviju (50 %) vai iekļautu rezerves sarakstā 
(65 %), taču Aģentūra saglabā tiesības lemt par to, kāds ir pamatotais to kandidātu 
skaits, kuri ir jāuzaicina uz darba interviju atbilstīgi viņu saņemtajam vērtējumam;

15. atgādina Aģentūrai, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu apmācību un kvalifikācijas 
kritērijus, pēc kuriem pārbaudīt darba grupas un šo grupu vadītājus; aicina Aģentūru 
veikt konkrētus pasākumus un attiecīgi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi;

Interešu konflikts

16. norāda, ka Aģentūras darbiniekus parasti pieņem darbā no dalībvalstu aviācijas 
iestādēm un aviācijas nozares; pieņem, ka šiem darbiniekiem jābūt pietiekamai un 
mūsdienīgai tehniskai pieredzei darbā aviācijas jomā, lai veiktu atbilstību pamatojošo 
dokumentu tehnisko pārbaudi; tomēr pauž bažas, ka šāda situācija rada interešu 
konfliktus, ja darbinieks, kurš pirms tam ir strādājis pie gaisa kuģa ražotāja, strādā 
Aģentūrā un pieņem lēmumus par tādu gaisa kuģu sertifikāciju, kuru ražošanas 
uzņēmumā viņš agrāk strādājis; ir ļoti nobažījies, ka šāda prakse attiecīgajos gadījumos 
var apdraudēt aviācijas drošību;

17. aicina Aģentūru pienācīgi ņemt vērā savu darbinieku iepriekšējo profesionālo pieredzi, 
lai novērstu jebkādus interešu konfliktus; uzskata, ka Aģentūras darbiniekus 
nevajadzētu iesaistīt to gaisa kuģu sertificēšanā, kuru ražošanas uzņēmumā viņi 
strādājuši pirms darba sākšanas Aģentūrā;

18. mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi un Komisiju par šādiem 
interešu konflikta gadījumiem un nekavējoties iecelt neatkarīgu ekspertu/darbinieku, lai 
pārbaudītu šādos gadījumos pieņemtos lēmumus; 

Darbības rezultāti

19. mudina Aģentūru darbības budžetu izpildīt, pamatojoties uz konkrētām darbības jomām, 
lai darba programmu stingri sasaistītu ar finanšu prognozēm un uzlabotu darbības 
rezultātu uzraudzību un ziņošanu par tiem;

20. jau trešo gadu aicina Aģentūru katras pamatdarbības plānošanā izmantot Ganta 
diagrammu, lai precīzi varētu konstatēt, cik daudz laika katrs darbinieks pavada pie 
attiecīgā projekta, un lai sekmētu uz rezultātiem orientētu pieeju; aicina Aģentūru 
informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par konkrētiem pasākumiem, ko Aģentūra 
veikusi; uzsver arī, cik būtiski ir, lai Aģentūra, plānojot darbu, noteiktu SMART mērķus 
un RACER rādītājus, pēc kuriem novērtēt sasniegto; ir ļoti nobažījies par to, ka 
Aģentūra līdz šim nav sniegusi nekādu informāciju par progresu šajā jomā;

Iekšējā kontrole
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21. norāda, iepazīstoties ar gada ziņojumu, ka 2010. gadā Aģentūra konsolidēja integrēto 
pārvaldības sistēmu, ietverot iekšējās kontroles koncepciju, kuras mērķis ir nodrošināt, 
ka riski tiek pareizi mazināti, lai sekmētu Aģentūras spēju sasniegt darbības, kvalitātes, 
atbilstības un finanšu mērķus;

22. norāda, ka 2010. gada decembrī Aģentūras integrētā pārvaldības sistēma tika sertificēta, 
par pamatu ņemot starptautiski atzīto kvalitātes vadības standartu ISO 9001:2008;

Standartizācijas pārbaužu process

23. mudina Aģentūru uzlabot pārbaužu plānošanas un pārbaužu programmu izstrādes 
dokumentāciju; atgādina Aģentūrai, cik svarīgi ir dokumentēt riska novērtēšanu un 
izmantotos kritērijus, izstrādājot pārbaužu plānus, lai pamatotu iekšējo 
lēmumpieņemšanas procesu gadījumos, kad konstatēti būtiski trūkumi, kas skar 
Savienības pilsoņu drošību;

24. turklāt mudina Aģentūru uzlabot tās efektivitāti saistībā ar būtiskākajiem drošības 
apdraudējumiem un veikt šādus pasākumus:

- uzraudzīt datu sniegšanu;
- samazināt ziņošanas un īstenošanas termiņus; 
- dokumentēt lēmumpieņemšanas procesu, kas notiek starp Aģentūru un Komisiju, un
- izbeigt un novērst jebkādus interešu konfliktus; 

25. turklāt aicina Aģentūru pārbaužu rezultātus, kas dokumentēti kā „Konstatējumi”, 
klasificēt, uzraudzīt un veikt izpildes pārbaudes; ir nobažījies, ka Aģentūra vēl aizvien 
nav izstrādājusi operatīvo procedūru šo konstatējumu noteikšanai un paziņošanai 
Komisijai; tāpēc aicina Aģentūru nekavējoties novērst šo trūkumu un informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajiem pasākumiem;

Iekšējā revīzija

26. norāda, ka joprojām nav ņemti vērā vairāki Iekšējā revīzijas dienesta ieteikumi, kuri 
apzīmēti kā ļoti svarīgi un kuru mērķis ir samazināt atliktos riskus; tāpēc mudina 
Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo ieteikumu īstenošanā 
panākto progresu un par iemesliem, kāpēc ir atlikta IRD ieteikumu īstenošana attiecībā 
uz cilvēkresursu vadību (t. i., attiecībā uz direktoru novērtējuma ziņojumiem un 
individuālo mērķu izvirzīšanu);

27. jo īpaši norāda, ka 2010. gadā IRD revidēja standartizācijas pārbaudes procesu, lai 
izvērtētu ar Aģentūras standartizācijas pārbaudes procesu saistīto iekšējās kontroles 
sistēmu un sniegtu neatkarīgu apliecinājumu nolūkā pārraudzīt, kā dalībvalstu aviācijas 
iestādes piemēro Savienības noteikumus, un ziņot Komisijai;

28. šajā sakarībā aicina Aģentūru turpmāk:
- dokumentēt riska novērtējumus atbilstīgi gada pārbaudes programmām un pārbaužu 

apmeklējumiem;
- uzlabot uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz būtiskiem trūkumiem, kas apdraud 

drošību;
- pēc pārbaužu apmeklējumiem pārraudzīt novērojumus un veikt pēcpasākumus;
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29. vērš uzmanību uz Parlamenta iepriekšējos budžeta izpildes apstiprinājuma ziņojumos 
ietvertajiem ieteikumiem, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

30. norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla 
rakstura konstatējumi, kas iekļauti 2012. gada .. rezolūcijā par aģentūru darbību, finanšu 
pārvaldību un kontroli.
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Pielikums
Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūra

2006 2007 2008 2009

Darbības rezultāti
– Aģentūrai rūpīgi jāpārbauda 
izdevumu prognožu konsekvence: 
Aģentūras izdevumu analīzes 
sistēma uzrādīja, ka izmaksas ir 
apmēram 48 miljoni euro, savukārt 
ieņēmumi — 35 miljoni euro; 
trūkumi plānošanā.

– Aģentūrai rūpīgi jāpārbauda, cik 
konsekventas ir tās izdevumu 
prognozes, kas apstiprināšanas 
nolūkā ir jāiesniedz budžeta 
lēmējiestādei.

– Aicina Aģentūru sākt šajā un iepriekšējos gados 
veikto darbību diahronisku analīzi.
– Aicina Aģentūru noteikt SMART mērķus un RACER
rādītājus.
– Aicina Aģentūru izmantot Ganta diagrammu.

– Aicina Aģentūru noteikt SMART mērķus un RACER
rādītājus. 
– Aicina Aģentūru apsvērt iespēju katras pamatdarbības 
plānošanā izmantot Ganta diagrammu, lai precīzi varētu 
konstatēt, cik daudz laika katrs darbinieks pavada pie 
attiecīgā projekta. 
– Mudina Aģentūru darbības budžetu izpildīt, pamatojoties 
uz konkrētām darbības jomām, lai darba programmu 
stingri sasaistītu ar finanšu prognozēm un uzlabotu 
darbības rezultātu uzraudzību un ziņošanu par tiem.
– Aicina Aģentūru tās darbības, kas veiktas gadā, par kuru 
ir jāsniedz budžeta izpildes apstiprinājums, salīdzināt ar 
tām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā. 

Regula par 
maksām un 

atlīdzību

nav
– Aģentūrai nevajadzētu iepriekšējo 
regulējumu par iekasētajām 
maksām jaukt ar pašreizējo 
regulējumu. 

– Aicina Aģentūru ieviest uzraudzības sistēmu saistībā 
ar sertifikācijas projektiem.
– Aicina Aģentūru nākt klajā ar detalizētu plānu, kas 
nodrošinātu, ka fiksēto gada maksu sistēma nerada 
ieņēmumus, kas ir daudz augstāki par sniegto 
pakalpojumu faktiskajām izmaksām.

– Aicina Aģentūru pilnveidot sertificēšanas projektu 
uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu, ka visā projektu 
īstenošanas laikā iekasētās maksas būtiski neatšķiras no 
faktiskajām izmaksām.
– Aicina Aģentūru 2010. finanšu gada pārskatu vajadzībām 
precīzi aprēķināt uzkrātos izdevumus, kas saistīti ar valstu 
aviācijas iestādēm uzticēto sertificēšanas darbību 
pārvaldību.
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Pielikums
Eiropas Parlamenta iepriekšējo gadu ieteikumi

Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūra

2006 2007 2008 2009

Apropriāciju 
pārnešana/publiskā 

iepirkuma 
jautājumi

– Netika ievērots budžeta 
veidošanas gada pārskata princips: 
pārkāpjot finanšu noteikumus, 
Aģentūra izmantoja no 2005. gada 
pārnestās diferencētās maksājumu 
apropriācijas, lai gan tai pietiekamā 
apmērā bija maksājumu 
apropriācijas 2006. gadam.

– Pārredzamības jautājumi saistībā 
ar līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem un finanšu 
novērtēšanas metodi.

– Aicina Aģentūru novērst uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmas trūkumus, kas radušies novēlotas 
pakalpojumu līguma parakstīšanas dēļ. (Aicina 
Aģentūru iesniegt Komisijai un Parlamentam 
reālistiskākas prognozes attiecībā uz nākamo finanšu 
gadu).
– Aicina Komisiju apzināt veidus, kā nodrošināt, lai 
pilnībā tiktu īstenots uz vajadzībām balstīts skaidras 
naudas pārvaldības princips, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras skaidras naudas rezerves ir pēc iespējas 
mazākas ilgtermiņā.

– Aģentūra uz 2010. gadu ir pārnesusi ļoti lielu darbības 
izdevumiem paredzēto apropriāciju summu (65 % no 
III sadaļas „Pamatdarbība”. Pārnesto saistību apropriāciju 
apmērs ir 13 %).
– Prasa nodrošināt līgumu rūpīgāku un savlaicīgāku 
pārvaldību un iesniegt Parlamentam un Komisijai 
reālistiskākas prognozes attiecībā uz nākamo finanšu gadu.
– Prasa katra finanšu gada budžetam pievienot pārskatu par 
neizmantotajām apropriācijām, kas pārnestas no 
iepriekšējiem finanšu gadiem, norādot iemeslus, kādēļ 
attiecīgie līdzekļi nav izlietoti, un paskaidrojot, kā un kad 
tie tiks izmantoti.

Cilvēkresursi nav
– Aicina Aģentūru uzlabot darbā 
pieņemšanas un resursu plānošanas 
sistēmas.

– Aicina Aģentūru uzlabot darbā pieņemšanas un 
resursu plānošanas sistēmas.

– Norāda uz darbinieku atlases procedūru nepilnībām, kas 
mazina šo procedūru pārredzamību. Revīzijas palāta ir 
norādījusi, ka atlases komisiju lēmumi netika pienācīgi 
pamatoti un dokumentēti, jo iepriekš netika noteikti 
atbilstības kritēriji, kurus piemēro kandidātu uzaicināšanai 
uz darba interviju vai iekļaušanai rezerves sarakstā, kā arī 
netika sastādīti protokoli.
– Mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par to, kādus pasākumus tā ir veikusi, 
lai šo situāciju novērstu un lai nodrošinātu, ka tās ekspertu 
un/vai darbinieku atlases procedūras ir pārredzamākas.

Iekšējā revīzija
– Aģentūra līdz šim nav īstenojusi 
efektīvu sūdzību pārvaldības 
sistēmu, kurā varētu iekļaut arī 
procentus par novēlotiem 
maksājumiem.

nav
– Aicina Aģentūru veikt pasākumus, lai īstenotu 13 
(no tiem 2 ir apzīmēti kā ļoti svarīgi) no Iekšējā 
revīzijas dienesta sniegtajiem 28 ieteikumiem, proti, 
šie ieteikumi attiecas uz budžeta nenoteiktību, riska 
analīzes trūkumu, novērtēšanas un paaugstināšanas 
politikas trūkumu, finanšu gadu nodalīšanas procedūru 
un uz procedūru slēgto iebildumu reģistrēšanai.

– Konstatē, ka Aģentūra ir īstenojusi 20 no 
26 ieteikumiem, kurus kopš 2006. gada ir sniedzis IRD.
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