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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства констатацията на Сметната палата, съгласно която отчетите на 

Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 

2014 година са редовни; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2014 г. възлиза на 162,3 

милиона евро, от които 34,2 милиона евро от Европейския съюз и 128,1 милиона 

евро от други източници, в това число собствени приходи (88,3 милиона евро) и 

целеви приходи от такси и вноски (27,8 милиона евро); отбелязва също така, че 

степента на изпълнение се равнява на 97,1 % за бюджетните кредити за поети 

задължения;  

3. отбелязва, че Агенцията е намалила допълнително общия размер на пренесените 

бюджетни кредити за поети задължения от 7,2 милиона евро (8 %) през 2013 г. на 

5,9 милиона евро (6,2 %) през 2014 г.; приканва Агенцията да продължи да полага 

усилия за намаляване на пренесените бюджетни кредити, за да спази изцяло 

бюджетния принцип на ежегодност; отбелязва обаче, че 38,1 % от пренесените 

бюджетни кредити се дължат на дял III (оперативни разходи) и че това се 

обосновава от многогодишния характер на дейностите на Агенцията; приветства 

факта, че Агенцията потвърждава ангажираността си да намали допълнително 

нивото на пренесените бюджетни кредити; 

4. отбелязва, че бюджетната 2014 година е повлияна от извънредни събития, 

свързани с въздействието на преместването на седалището на Агенцията в нова 

сграда, което е повишило равнището на пренесените бюджетни кредити във 

връзка с дял II (административни разходи), консултантски услуги, ИТ 

инфраструктури и т.н.; 

5. подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-

високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; признава, че поради 

изчезването на MH370, драматичната злополука с MH17, разбиването на Air Asia 

QZ8501 и смущенията на радарите в Централна Европа 2014 г. беше изпълнена с 

предизвикателства за Агенцията и за авиационната безопасност като цяло, което 

принуди Агенцията да се заеме с прилагането на и надзора върху новите 

разпоредби относно ограниченията на времето за полет; подчертава, че в 

контекста на бързо развиващия се сектор на гражданското въздухоплаване на 

Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и 

човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни 

задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без да се 

нарушават нейните независимост и безпристрастност; 

6. подчертава участието на Агенцията в подкрепата за разработването на 

съответните инструменти, необходими за прилагането на практика на 

двустранните споразумения за авиационна безопасност между държавите членки 

и трети държави; 
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7. отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е започнала фундаментални промени в 

начина, по който осъществява дейността си, за да даде възможност за един по-

пропорционален и основаващ се на резултатите подход към безопасността, както 

и че е направила преглед на организационната си структура, за да се подготви за 

множеството предизвикателства, пред които ще се изправи през следващите 

години; 

8. отбелязва резултатите от първия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, 

който показа, че 14 % от длъжностите са свързани с административната подкрепа 

и координацията, 78,7 % – с оперативни дейности, а 7,3 % – със задачи в областта 

на контрола и финансите; счита, че разпределението на служителите по категории 

и сектори, както и по източници на финансиране за техните дейности (такси и 

вноски спрямо субсидии от ЕС), също следва да бъде включено в следващия 

годишен доклад, за да се осигури по-подробна представа за необходимите 

ресурси, които оказват влияние върху бюджета на ЕС; 

9. припомня своята позиция, заявена в рамките на бюджетната процедура, относно 

персонала, чиито дейности се финансират от заплащаните от сектора такси и 

поради това не се финансират от бюджета на ЕС, т.е. съответният персонал на 

агенцията следва да не бъде засегнат от съкращенията от 2%, които Европейската 

комисия извършва ежегодно; 

10. отчита, че предстои да бъдат извършени корективни действия, за да се подобри 

прозрачността на възлагането на външни изпълнители на сертификационните 

дейности, както и за много други договори с ниска стойност, по-специално 

посредством по-добро документиране на процесите на разпределяне на 

поръчките, включително оценката, извършвана въз основа на критериите, 

определени в специалните указания на Агенцията; 

11. изразява съжаление във връзка с факта, че през 2014 г. три процедури във връзка с 

рамкови договори са били започнати прекалено късно, за да могат да заменят 

действащите рамкови договори в момента на тяхното планирано изтичане; 

изразява съжаление също така, че за да се гарантира непрекъснатостта на 

стопанската дейност, два договора са били удължени, което се е отразило 

неблагоприятно върху лоялната конкуренция, а за един договор е била започната 

процедура на договаряне, с което е нарушен Финансовият регламент; поради това 

приканва Агенцията да изясни причините за посочените грешки при планирането 

на възлагането на обществени поръчки и да извърши подобрения, по-специално 

по отношение на рамковите договори; 

12. приветства преразглеждането на Регламента за ЕААБ и подчертава 

необходимостта от преразглеждане на Кодекса за поведение на служителите на 

ЕААБ и от редовен контрол върху неговото прилагане с цел да се избегне 

потенциален конфликт на интереси; изисква от Комисията да уведомява редовно 

Съвета и Парламента относно по-нататъшния напредък в областта на 

ограничаването на конфликтите на интереси; 

13. изразява съжаление поради факта, че въпреки усилията на Агенцията до момента 

– петнадесет години след нейното създаване, не е било възможно да се сключи 

споразумението относно нейното седалище; припомня, че съгласно Общия подход 
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към децентрализираните агенции на ЕС, договорен между Парламента, Съвета и 

Комисията, „всяка агенция следва да има споразумение за седалище, което да 

бъде сключено преди агенцията да навлезе в оперативната си фаза“; отбелязва във 

връзка с това, че друга агенция – Европейският орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване,подписа споразумение за седалище с 

германското правителство през 2011 г.; изразява дълбоко съжаление по повод на 

посоченото положение и призовава настоятелно приемащата държава да сключи 

възможно най-скоро споразумение с Агенцията, което ще позволи да се изяснят 

отношенията между националните съдебни органи и Агенцията и благодарение на 

което Агенцията ще може за изпълнява безпрепятствено своя правен мандат; 

призовава Комисията да използва възникналата през тази година възможност за 

изменение на акта за учредяване на Агенцията с цел постигане на споразумение за 

седалището, което да позволи на Агенцията да функционира безпрепятствено; 

поради това призовава Агенцията да информира Парламента за окончателното 

решение относно седалището на Агенцията; 

14. предлага Европейският парламент да освободи от отговорност изпълнителния 

директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с 

изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година. 
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