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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea 

conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare 

„Agenția”) aferente exercițiului financiar 2013; 

2. constată că bugetul anual al Agenției pentru exercițiul financiar 2013 se ridica la 151,2 

milioane EUR, din care suma de 34,9 milioane EUR a fost finanțată de Uniune, iar 

suma de 116,3 milioane EUR a provenit din alte surse, inclusiv din onorarii și taxe (83,8 

de milioane EUR), precum și că rata de execuție a fost de 98%; 

3. reamintește rolul esențial jucat de Agenție în asigurarea unui nivel maxim de siguranță a 

aviației pe întreg teritoriul Europei; reamintește, de asemenea, că actuala revizuire a 

reglementărilor referitoare la cerul unic european ar putea să conducă la extinderea 

competențelor Agenției; în acest caz, insistă asupra necesității de a pune la dispoziția 

Agenției resursele financiare, materiale și umane care să îi permită să își îndeplinească 

cu succes atribuțiile; 

4. salută faptul că, în urma cererii exprimate de Parlament în cadrul procedurii de 

descărcare de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2012, 

Agenția a procedat la finalizarea publicării pe site-ul său a declarațiilor de interese 

anuale și a CV-urilor managerilor Agenției, ale membrilor Consiliului de administrație 

și ale membrilor Camerei sale de recurs, demonstrând astfel că a realizat progrese în 

ceea ce privește eliminarea conflictelor de interese; 

5. salută revizuirea Regulamentului privind AESA și subliniază necesitatea revizuirii 

codului de conduită al angajaților Agenției pentru a evita orice potențial conflict de 

interese; propune în acest sens o monitorizare periodică a aplicării codului de conduită 

și a cazurilor propriu-zise de către Curtea de Conturi; 

6. constată că Agenția a redus în continuare nivelul global al reporturilor de credite 

angajate de la 10,1 milioane de euro (11 %) în 2012 la 7,2 milioane de euro (8 %) 

în 2013; invită Agenția să-și continue eforturile de reducere a reportărilor cu scopul de a 

respecta pe deplin principiul anualității; constată totuși că jumătate dintre aceste 

reportări s-au produs la titlul III (cheltuieli operaționale) și că această situație este 

justificată de caracterul multianual al operațiunilor Agenției; 

7. reamintește poziția Parlamentului exprimată în cadrul procedurii bugetare, potrivit 

căreia personalul finanțat din taxele plătite de sector și deci nefinanțate de la bugetul UE 

nu ar trebui să fie afectat de reducerea anuală de 2% aplicată de Uniune; consideră, în 

acest context, că Comisia trebuie să trateze diferit agențiile care sunt finanțate în 

principal de la bugetul Uniunii și să propună un cadru specific pentru agențiile care sunt 

finanțate în primul rând prin taxele aplicate operatorilor, care ar trebui să fie 

proporționale cu costurile serviciilor furnizate de către Agenție; 
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8. regretă faptul că, în pofida eforturilor depuse de Agenție, nu este încă posibil să se 

încheie acordul privind sediul Agenției, la paisprezece ani de la înființarea sa; 

reamintește că, potrivit abordării comune privind agențiile descentralizate, aprobată de 

Consiliu, Parlament și Comisie, „toate agențiile ar trebui să aibă acorduri privind sediul, 

care ar trebui să fie încheiate înainte ca agenția să intre în faza de exploatare;constată în 

acest sens că o altă agenție, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale 

(EIOPA), a semnat în 2011 un acord cu Guvernul Germaniei referitor la sediul său; în 

acest sens, îndeamnă statul-gazdă să încheie cât mai curând posibil un acord cu Agenția 

pentru a clarifica relațiile dintre autoritățile judiciare naționale și pentru ca aceasta să-și 

poată exercita neîngrădit mandatul legal; solicită Comisiei să profite de procedura 

prevăzută pentru acest an pentru a modifica actul de bază al Agenției pentru ca aceasta 

să dispună de un acord privind sediul care să îi permită să funcționeze normal; solicită, 

prin urmare, să i se notifice o decizie finală privind sediul Agenției; 

9. propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al Agenției Europene 

de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

aferent exercițiului financiar 2013. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 24.2.2015    
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