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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 2009. gada 
pārskatus par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus kopumā par likumīgiem un 
pareiziem;

2. atzīmē, ka aģentūra no ES 2009. gada budžeta saņēma EUR 44 335 000 saistību 
apropriācijās un EUR 48 300 000 maksājumu apropriācijās;

3. pauž nožēlu, ka tāpat kā 2008. gadā budžeta izstrādes procedūras nebija pietiekami 
stingras, tādēļ bija ļoti daudz budžeta līdzekļu pārvietojumu un augsts maksājumu 
apropriāciju atcelšanas īpatsvars, un tas liecina par trūkumiem plānošanā un uzraudzībā, 
kā arī par to, ka nav ievērots budžeta gada pārskata princips;

4. atzīmē, ka aģentūra ir apņēmusies uzlabot plānošanu un uzraudzību, lai samazinātu 
pārvietojumu skaitu; turklāt ir nobažījies par pārrunu veidā notikušo iepirkuma procedūru 
augsto īpatsvaru, par kurām bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija; norāda — aģentūra 
uzskata, ka kārtība, kādā tā ziņo par iepirkuma procedūrām, tagad ir atbilstīga Finanšu 
regulas noteikumiem;

5. atzinīgi vērtē aģentūras pieņemto piecgadu stratēģiju, jo, šādi rīkojoties, tā ir ņēmusi vērā 
iepriekšējā Revīzijas palātas ziņojumā iekļautās piezīmes, kas apstiprinātas Parlamenta 
2010. gada 5. maija rezolūcijā1; aicina aģentūru turpināt galveno darbības rādītāju izstrādi;

6. pauž bažas par darbā pieņemšanas procedūru revīzijas rezultātiem; atzīmē — aģentūra ir 
apliecinājusi, ka procedūras atjauninātas; uzskata — tā kā Komisija ir ierosinājusi uzticēt 
aģentūrai jaunu uzdevumu izpildi, ir svarīgi, lai pieņemšana darbā notiktu atklāti un bez 
diskriminācijas;

7. ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram 
apstiprinājumu par aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildi.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0109.


