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PIEŅEMTIE TEKSTI

P9_TA(2020)0079
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras 
drošības aģentūra 
1. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Jūras drošības 
aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2019/2076(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas gada 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 – C9-0043/2020),

– 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,

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.



– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu1, un jo īpaši tās 
19. 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. pantā2, un jo īpaši tās 108. pantu,

– 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. pantā3, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0066/2020),

1. sniedz Eiropas Jūras drošības 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 Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas 
palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

1 OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
2 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
3 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.



2. Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija lēmums par Eiropas Jūras drošības 
aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2019/2076(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas gada 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 – C9-0043/2020),

– 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 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) 
Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu5, un jo īpaši tās 
19. 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 
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,

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.



– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0066/2020),

1. apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

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



3. Eiropas Parlamenta 2020. gada 14. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir 
neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2018. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu(2019/2076(DEC))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0066/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu1 tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 106 777 232,65 EUR, t. i., par 
23,76 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā šis budžeta palielinājums galvenokārt bija saistīts 
ar Aģentūras pilnvaru paplašināšanos; tā kā Aģentūras budžets tiek pilnībā finansēts no 
Savienības budžeta2;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas 
palātas pārskats”) ir norādījusi, 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 ņem vērā, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 99,02 %, t. i., nedaudz — par 0,98 % — augstāks nekā 
2017. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,84 %, t. i., par 3,41 
% zemāks nekā 2016. gadā;

Sniegums 

2. ņem vērā, ka Aģentūra izmanto vairākus konkrētus galvenos snieguma rādītājus (GSR), 
lai novērtētu gada darba programmas īstenošanu, un ka Aģentūras veiktā novērtēšana ir 
galvenais instruments, ar ko tiek noteikta tās darbību pievienotā vērtība; pieņem 
zināšanai to, ka Aģentūrai ir snieguma pārvaldības sistēma, kas nosaka gan daudzgadu 
mērķus, gan ceturkšņa GSR, periodiski uzraugot gada darba programmu īstenošanu; 
ņem vērā, ka budžeta pārvaldības uzlabošanas nolūkā Aģentūra kā svarīgāko GSR 
izmanto tikai budžeta izpildes līmeni;

3. norāda, ka Aģentūras GSR ārējo pakalpojumu nepārtrauktības un kvalitātes jomā 
kopumā ir sasnieguši attiecīgos mērķus un ka ir paplašināta tās apmeklējumu un 
pārbaužu kvalitātes sistēma;

4. mudina Aģentūru īstenot Revīzijas palātas ieteikumus;

1 OV C 120, 29.3.2019., 201. lpp.
2 OV C 120, 29.3.2019., 202. lpp.



5. ņem vērā to, ka Eiropas krasta apsardzes jautājumos Aģentūra cieši sadarbojas ar citām 
Savienības aģentūrām, piemēram, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru; turklāt stingri mudina Aģentūru meklēt 
turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām;

6. ņem vērā, ka pēc tam, kad 2017. gadā tika apstiprināts neatkarīgs ārējais novērtējums 
par Aģentūras dibināšanas regulas īstenošanu, Aģentūra 2018. gada martā iesniedza 
savu rīcības plānu; ar gandarījumu ņem vērā to, ka tika apzinātas darbības, iespējamie 
riski un riska mazināšanas pasākumi, kā arī īstenošanas grafiks un reālistiska ietekme uz 
budžetu;

7. mudina Aģentūru turpināt tās pakalpojumu digitalizāciju;

8. norāda, ka kavējumi tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS) darbībās saistībā ar Eiropas 
līmeņa sadarbību krasta apsardzes funkciju izpildē radās tādēļ, ka bija tehniskas 
problēmas un pastāvīgas grūtības no valsts iestādēm saņemt lidošanas atļaujas, līdz ar to 
tika pieņemts budžeta grozījums, kas paredzēja samazināt ES subsīdijas un atmaksāt 
Komisijai maksājumu apropriācijas 6 000 000 EUR apmērā; norāda, ka ar šo 
samazinājumu bija par maz, jo tehniskas problēmas un slikti laikapstākļi radīja papildu 
kavējumus, kuru dēļ maksājumu apropriāciju izlietojums samazinājās vēl vairāk; atbalsta 
valdes ieteikumu attiecībā uz to, ka Aģentūrai būtu jānovērš risks, ka lidošanas atļauju 
izdošanas problēma var apdraudēt pilnīgu budžeta izpildi; 

9. atzinīgi vērtē Aģentūras sniegto tiešo atbalstu dalībvalstīm to centienos panākt vides 
prasību izpildi, īstenojot vides tiesību aktus, kā arī EMSA RPAS dienestiem, kas palīdz 
tādās jūras novērošanas operācijās kā jūras piesārņojuma un emisiju monitorings; 
uzskata, ka, piešķirot papildu resursus, varētu panākt to, ka Aģentūrai ir nozīmīga loma, 
atbalstot dalībvalstis ar kuģošanu saistīto vides risku mazināšanā un jūrniecības nozares 
ilgtspējas uzlabošanā;

10. pieņem zināšanai to, ka Aģentūra darbojas tikai otro pilno gadu pēc tam, kad 2016. gada 
beigās tika pagarinātas tās pilnvaras, un ka 2018. gada budžeta izstrādes laikā nebija 
zināmi daži no faktoriem, kas radīja nepieciešamību pēc budžeta grozījumiem; norāda, 
ka Aģentūrai bija jāveic minētie budžeta grozījumi, lai segtu algu palielinājumu saistībā 
ar Portugālei paredzētā korekcijas koeficienta piemērošanu;

11. ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra testē liela augstuma pseidosatelītus (HAPS), un 
atzinīgi vērtē to, ka tādējādi tiek aizpildīts trūkstošais posms starp satelītiem un bezpilota 
lidaparātiem;

12. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas operatīvos pakalpojumus, analīzes, speciālistu 
zināšanas un labāko iespējamo tehnisko atbalstu darīt pieejamu Komisijas un dalībvalstu 
projektu vajadzībām un jūras transporta nozares lietotājiem;

13. aicina Aģentūru pilnībā izmantot un vajadzības gadījumā pielāgot bezpilota lidaparātu, 
HAPS un satelītu ekspluatācijas iespējas; uzsver šo sistēmu daudzfunkcionalitāti, ņemot 
vērā to darbības plašo amplitūdu no glābšanas darbiem jūrā līdz jūras piesārņojuma 
agrīnai konstatēšanai un uzraudzībai, kā arī svarīgos centienus apkarot nelikumīgas 
darbības, piemēram, narkotiku tirdzniecību, cilvēku kontrabandu un zvejošanu bez 
atļaujas;



14. norāda, ka Aģentūras valde 2018. gada novembrī pieņēma jaunu iekšējās kontroles 
sistēmu, kas pamatojās uz Komisijas 2017. gada sistēmu;  

15. norādīja, ka 2018. gada sākumā Aģentūra paplašināja apmeklējumu un inspekciju 
kvalitātes pārvaldības sistēmas tvērumu, tajā iekļaujot arī jūras drošības inspekcijas un 
horizontālās analīzes procesu; atzinīgi vērtē to, ka TUV Rheinland Portugal veiksmīgi 
veica minētās paplašinātās kvalitātes pārvaldības sistēmas pārbaudes revīziju, kurā netika 
konstatētas neatbilstības;

16. norāda, ka 2018. gada netika ziņots par interešu konfliktu gadījumiem; norāda, ka saskaņā 
ar riska pārvaldības politiku 2018. gadā tika atjaunināts riska reģistrs, tomēr 
atjaunināšanā neatklājās būtiski riski, kas varētu paredzēt oficiālu atrunu iekļaušanu 
atbildīgā kredītrīkotāja ikgadējā ticamības deklarācijā; turklāt norāda, ka 2018. gadā 
neīstenojās neviens no iepriekš norādītajiem riskiem;

17. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir ieviesusi pienācīgus kontroles mehānismus attiecībā uz 
Aģentūras līgumos paredzētajiem maksājumiem;

18. norāda, ka piektās salīdzinošās novērtēšanas rezultāti attiecībā uz darbiniekiem ir līdzīgi 
2017. gada rezultātiem, proti, 20,20 % (2017. gadā — 20,42 %) darbinieku veic 
administratīvo atbalstu un koordināciju, 71,65 % (72,08 %) — pamatdarbības 
uzdevumus, savukārt neitrālu uzdevumu veikšanai norīkotie darbinieki veido 8,15 % 
(7,50 %); 

Personāla politika

19. norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 98,58 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 209 ierēdņi un pagaidu darbinieki no 
Savienības budžetā apstiprinātajiem 212 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem 
(2017. gadā — 212 apstiprinātās štata vietas); pieņem zināšanai to, ka 2018. gadā 
Aģentūrā strādāja arī 30 līgumdarbinieki un 17 norīkotie valstu eksperti; mudina 
Aģentūru veikt pētījumu par personāla sadali starp citām Savienības aģentūrām, īpašu 
uzsvaru liekot uz iespējām vēl vairāk apvienot administratīvo personālu ar citām 
aģentūrām, kas atrodas Lisabonā, proti, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centru;

20. ar gandarījumu norāda, ka attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem ir panākts dzimumu 
līdzsvars (2 vīrieši un 2 sievietes); tomēr pauž bažas par to, ka valdes līmenī dzimumu 
līdzsvars nav panākts (44 vīrieši un 12 sievietes);

21. pauž nožēlu, ka trūkst informācijas un sīkākas informācijas par EMSA Dzimumu 
līdzsvara rīcības plānu;

Iepirkums

22. ņem vērā Revīzijas palātas pārskatā iekļauto informāciju par to, ka Aģentūra līdz 
2018. gada beigām nepārbaudīja cenas un prasītos uzcenojumus, sistemātiski salīdzinot 
tos ar piegādātāju cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatdarbuzņēmējam 
par programmatūras licenču iegādi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka šā 
pamatlīguma īstenošanas mehānismā nebija iekļauts fiksētu cenu saraksts, bet tā vietā 
Komisija nolēma izvēlēties cenu paaugstināšanas sistēmu, un ka līgumslēdzējs ir 
izmantojis savas tiesības izbeigt līgumu no 2019. gada 12. oktobra;



Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 

23. pieņem zināšanai to, ka Aģentūra izmanto un publicē interešu konfliktu deklarācijas 
valdes locekļiem un augstākajai vadībai un ka Aģentūra ir izdevusi pamatnostādnes par 
interešu konfliktiem un ir īstenojusi trauksmes celšanas kārtību, kas ir svarīgs 
instruments krāpšanas, korupcijas un nopietnu pārkāpumu atklāšanai;

Iekšējā kontrole

24. ņem vērā to, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) iesniedza revīzijas ziņojumu 
par Aģentūras apmeklējumiem un inspekcijām, kurā tika secināts, ka šim mērķim 
izmantotās pārvaldības un kontroles sistēmas ir pienācīgi izstrādātas un efektīvi un 
lietderīgi īstenotas; norāda, ka IAS sniedza četrus ieteikumus, kurus Aģentūra pieņēma 
un apņēmās īstenot;

25. ņem vērā, ka 2018. gadā Aģentūra īstenoja visus rīcības plānus saistībā ar IAS revīziju 
par EMSA cilvēkresursu pārvaldību, kas notika 2017. gadā;

Citi komentāri

26. ņem vērā Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu 
darba vietu; tomēr norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus papildu pasākumus, lai 
samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas;

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

o

o     o

28. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada 14. 
maija rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli1

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0121.


