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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2084(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0051/2020),

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 
aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 683/20085, un jo īpaši tās 14. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0067/2020),

1. sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2018. 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 GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un 
nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.



RR\1200355LV.docx 5/12 PE639.821v02-00

LV

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
(2019/2084(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0051/2020),

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 
aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 683/20085, un jo īpaši tās 14. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0067/2020),

1. apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

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

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2084(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0067/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas GNSS aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu1 tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 32 230 582 EUR, t. i., par 
13,22 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā palielinājums bija saistīts ar 2. un 3. sadaļu; tā kā 
Aģentūras budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta2;

B. tā kā Revīzijas palātas pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem 
(“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 
Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība 

1. ar gandarījumu norāda, ka 2018. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu 
rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, proti, tāds pats kā 2017. gadā; turklāt 
norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 83,72 %, kas ir par 2,48 % 
mazāk nekā 2017. gadā;

2. norāda, ka papildus pamatbudžetam Aģentūra 2018. gadā turpināja pārvaldīt lielu 
deleģētā budžeta apjomu, lai nodrošinātu Eiropas Ģeostacionārās navigācijas 
pārklājuma dienestu (EGNOS), Galileo deleģēšanas nolīgumu, deleģēšanas nolīgumu 
par valsts regulētiem pakalpojumiem un “Apvārsnis 2020” deleģēšanas nolīgumu; 
norāda, ka 2018. gadā deleģētā budžeta saistību apjoms bija kopumā 
1 173 219 279 EUR, bet maksājumu apjoms bija 796 500 300,84 EUR;,

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3. atzinīgi vērtē to, ka pārnestās apropriācijas no 2017. gada uz 2018. gadu veido 3,25 % 
no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, pēc 2,05 % samazinājuma, salīdzinot ar 
2017. gadu;

Sniegums

4. norāda, ka Aģentūra izmanto dažus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās 

1  OV C 116/06, 28.3.2018., 21. lpp.
2  OV C 116/06, 28.3.2018., 21. lpp. 
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darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību; 

5. norāda, ka Aģentūras Galileo un EGNOS programmas tagad pilnībā atrodas operatīvajā 
fāzē un ka jo īpaši attiecībā uz Galileo, papildus veiksmīgai četru pēdējo satelītu 
palaišanai 2018. gadā pirms 3. partijas, Aģentūra pabeidza līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas darbības; 

6. atzinīgi vērtē to, ka kopš 2015. gada Aģentūra grāmatvedības pakalpojumu veikšanu 
uzticēja ārpakalpojumu sniedzējam, t. i., Komisijai un ka tā kopīgi ar citām aģentūrām 
izmanto pakalpojumus, kas saistīti ar darbības nepārtrauktības pārvaldību un iekšējās 
revīzijas spēju; 

7. norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes pagājušā gada komentārus 
un konstatējumus, Komisija pabeidza Galileo un EGNOS programmu un Aģentūras 
darbības vidusposma novērtējumu un 2017. gada oktobrī to iesniedza Parlamentam un 
Padomei; 

8. mudina Aģentūru turpināt savu pakalpojumu digitalizāciju;

Personāla politika

9. norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 90,63 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 116 pagaidu darbinieki no Savienības 
budžetā apstiprinātajām 128 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 
116 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); ņem vērā, ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 
51 līgumdarbinieks un 3 norīkotie valstu eksperti; norāda, ka papildus divām jau 
paredzētajām štata vietām Aģentūrai 2018. gada štatu sarakstā tika piešķirtas desmit 
papildu štata vietas;

10. ar bažām norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu 2018. gadā attiecībā uz augstākā 
līmeņa vadītājiem (10 vīrieši un 2 sievietes) un valdi (44 vīrieši un 7 sievietes);

11. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra pieņēma Revīzijas palātas ieteikumu un, galu galā, 
publicēja paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa 
vietnē, lai palielinātu publicitāti; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi norāda, ka tā 
plāno publicēt visus paziņojumus par vakancēm aģentūru portālā, kas aģentūru 
skatījumā ir līdzvērtīgs EPSO, un ka turklāt Aģentūra publicē paziņojumus par 
vakancēm specializētajā kosmosa nozarē;

Iepirkums

12. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Aģentūra 2016. gada 
15. decembrī parakstīja pamatlīgumu par Galileo satelītsistēmas izmantošanu laikposmā 
no 2017. līdz 2027. gadam par kopumā 1 500 000 000 EUR; turklāt norāda, ka šo 
līgumu piešķīra atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai; norāda, ka viens no 
iesaistītajiem pretendentiem ir uzsācis tiesvedību, apstrīdot procedūras iznākumu; 
konstatē, ka ar Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa) nolēmumu tiks noteikta pamatlīguma 
iepirkuma procedūras likumība un pareizība, kas attieksies arī uz visiem saistītajiem 
specifiskajiem līgumiem un nākotnes maksājumiem; norāda, ka tiesvedības rakstveida 
daļa tika pabeigta 2019. gada pirmajā ceturksnī un mutvārdu paskaidrojumu 
uzklausīšana bija ieplānota 2019. gada otrajā vai trešajā ceturksnī, savukārt, bija 
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gaidāms, ka Tiesas nolēmums tiks pieņemts 2019. gada pēdējā ceturksnī, taču pēc tam, 
proti, 2019. gada 3. decembrī Tiesa pārtrauca tiesvedību (lieta T-99/17)3; pēc 
iepazīšanās ar Aģentūras juridisko analīzi par piešķiršanas lēmuma iespējamās 
atcelšanas sekām norāda, ka Aģentūrai, visticamāk, nevajadzēs izbeigt līgumu, bet 
drīzāk būs jāsedz prasītāja juridiskās izmaksas aptuveni 300 000 EUR apmērā, kā arī 
iespējamie zaudējumi, kas minēti Aģentūras gada pārskatos; aicina Aģentūru ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

13. norāda, ka pēc iekšēja novērtējuma, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 
komentārus un konstatējumus par e-iepirkuma procedūru izmantošanu, tika secināts, ka 
e-iesniegšanas modulis tā pašreizējā izstrādes posmā neatbilda Aģentūras sarežģītajām 
iepirkuma vajadzībām un ka pagaidām tika nolemts, ka piedāvājumi netiks īstenoti 
elektroniskā veidā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
norisēm šajā jautājumā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 

14. norāda, ka kāds bijušais ierēdnis veic padomdevēja funkcijas saskaņā ar aktīvas vecākās 
paaudzes iniciatīvu, negūstot finansiālu atalgojumu;

15. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un konstatējumus attiecībā 
uz Aģentūras augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijām un CV publicēšanu, 
norāda, ka Aģentūras tīmekļa vietnē tiek publicētas tikai Aģentūras valdes 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka interešu deklarācijas; norāda, ka Aģentūra 
plāno publicēt valdes locekļu CV savā tīmekļa vietnē pēc tam, kad tā būs pienācīgi 
ņēmusi vērā piemērojamos noteikumus par personas datu aizsardzību;

16. pauž nožēlu, ka valdes locekļu CV joprojām nav publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē; 
aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā ziņā veiktajiem 
pasākumiem;

17. norāda, ka Aģentūra 2018. gada jūnijā pieņēma iekšēju politiku trauksmes cēlējiem; 

18. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 
2018. gadā sagatavoja revīzijas ziņojumu “IT pārvaldība GSA” un ka Aģentūra 
sagatavoja rīcības plānu par jomām, kurās iespējami uzlabojumi; aicina Aģentūru ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

Citi komentāri

19. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un konstatējumus saistībā 
ar Aģentūras apņemšanos līdz minimumam samazināt negatīvo ietekmi, ko rada 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, norāda, ka Aģentūra nosūtīja vēstules 
visiem attiecīgajiem līgumslēdzējiem un līgumu un dotāciju saņēmējiem, pieprasot līdz 
2019. gada oktobra beigām īstenot ietekmes mazināšanas pasākumus, jo īpaši, lai 
nodrošinātu, ka galvenie līgumslēdzēji un apakšuzņēmēji nav Apvienotajā Karalistē 
reģistrētas struktūras, un ka rezerves Galileo drošības uzraudzības centrs ir pārcelts no 
Apvienotās Karalistes uz Spāniju; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes 

3 ECLI:EU:T:2019:847. 
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apstiprinātājiestādi par šo pasākumu rezultātiem;

20. aicina Aģentūru koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību;

o

o o

21. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada .. 
rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli4

4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.



RR\1200355LV.docx 11/12 PE639.821v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 19.2.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

21
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke 
Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, 
Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina 
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Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Peter Pollák, József Szájer
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