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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa 

Lennundusohutusameti (edaspidi „amet”) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne 

korrektne; 

2. märgib, et ameti 2014. aasta eelarve oli 162,3 miljonit eurot, millest 34,2 miljonit saadi 

liidult ja 128,1 miljonit eurot muudest allikatest, muu hulgas omatuludest (88,3 miljonit 

eurot) ning tasudest ja lõivudest laekunud sihtotstarbelistest tuludest (27,8 miljonit 

eurot); märgib lisaks, et kulukohustuste täitmise määr oli 97,1 %;  

3. märgib, et amet on täiendavalt vähendanud kulukohustustega seotud assigneeringute 

järgmisse eelarveaastasse ülekandmise määra 7,2 miljonilt eurolt (8 %) 2013. aastal 5,9 

miljoni euroni (6,2 %) 2014. aastal; kutsub ametit üles jätkama jõupingutusi ülekantud 

assigneeringute vähendamiseks, et täielikult järgida eelarve aastasuse põhimõtet; märgib 

samas, et 38,1 % 2014. aasta ülekandmistest tuleneb III jaotisest (tegevuskulud) ning et 

see on tingitud ameti tegevuse mitmeaastasest iseloomust; väljendab heameelt asjaolu 

üle, et amet on lubanud veelgi vähendada ülekandmiste määra; 

4. märgib, et 2014. aasta majandustulemusi mõjutasid erakordsed sündmused seoses ameti 

kolimisega uude peakorterisse, mis mõjutas II jaotise (halduskulud) ülekandmiste määra, 

nõustamisteenuseid, IT-taristut jne; 

5. rõhutab ameti väga olulist rolli kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse 

tagamisel; tunnistab, et 2014. aasta (kui MH370 jäi kadunuks ning leidsid aset MH17 

dramaatiline õnnetus, Air Asia QZ8501 allakukkumine ja radarisegamised Kesk-

Euroopa kohal) oli keeruline nii ameti kui ka lennundusohutuse jaoks üldiselt ning 

ametil tuli rakendada uusi sätteid lennuaja piirangute kohta ja teostada nende üle 

järelevalvet; rõhutab tsiviillennundussektori kiiret arengut arvesse võttes, et amet peaks 

saama oma reguleerivate ja täidesaatvate ülesannete edukaks täitmiseks ohutuse ja 

keskkonnakaitse valdkonnas vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, 

seadmata seejuures ohtu ameti sõltumatust ja erapooletust; 

6. tõstab esile ameti osalemist liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete 

lennundusohutust käsitlevate kokkulepete praktiliseks rakendamiseks vajalike 

asjakohaste instrumentide väljatöötamise toetamises; 

7. märgib, et 2014. aastal algatas amet oma tegevuses põhjalikud muudatused, et 

võimaldada proportsionaalsemat ja rohkem tulemuspõhist lähenemisviisi ohutusele, 

ning vaatas läbi organisatsiooni struktuuri, et valmistada end ette paljudeks 

väljakutseteks, mis teda lähiaastatel ootavad; 

8. võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille 

kohaselt on 14 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 78,7 % 

põhitegevusega ning 7,3 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega; on seisukohal, et 

järgmisse aastaaruandesse tuleks lisada ka ametikohtade jaotus kategooriate, sektorite ja 
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tegevuse rahastamise allikate kaupa (tasud ja lõivud vs liidu toetus), et saada 

üksikasjalikum ülevaade vajaminevatest vahenditest, mis mõjutavad ELi eelarvet; 

9. tuletab meelde oma eelarvemenetluse käigus avaldatud seisukohta personali osas, kelle 

tegevust finantseeritakse tööstusharu poolt makstavatest tasudest ning seetõttu mitte ELi 

eelarvest, mis tähendab, et ameti sellist personali ei tohiks mõjutada komisjoni 

kohaldatav iga-aastane 2 % kärbe; 

10. võtab teadmiseks, et parandusmeetmed sertifitseerimistegevuse hankemenetluste ning 

paljude teiste madala maksumusega lepingute läbipaistvuse suurendamiseks on kavas 

lõpule viia ning eelkõige kavatsetakse läbipaistvust suurendada valikuprotsesside 

parema dokumenteerimise abil (see hõlmab ka ameti juhistes esitatud kriteeriumide 

alusel toimuvat hindamist); 

11. taunib asjaolu, et 2014. aastal käivitati kolm raamlepingutega seotud menetlust liiga 

hilja, et asendada olemasolevad raamlepingud enne nende kavandatud lõppemist; taunib 

samuti asjaolu, et tegevuse järjepidevuse tagamiseks pikendati kahte lepingut, millega 

mõjutati õiglast konkurentsi, ning ühe lepingu puhul kasutati läbirääkimistega 

menetlust, mis ei olnud kooskõlas finantsmäärusega; palub ametil seetõttu selgitada 

hangete halva kavandamise tagamaid ja kavandamist parandada, eriti seoses 

raamlepingutega; 

12. väljendab heameelt Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) määruse läbivaatamise üle 

ning rõhutab vajadust vaadata läbi EASA töötajate käitumisjuhend ja teostada 

korrapäraselt järelevalvet selle rakendamise üle, et vältida võimalikke huvide konflikte; 

palub, et komisjon teavitaks nõukogu ja Euroopa Parlamenti korrapäraselt edasistest 

edusammudest huvide konfliktide vähendamisel; 

13. peab taunitavaks, et vaatamata ameti jõupingutustele ei ole 15 aasta jooksul pärast ameti 

asutamist ikka veel õnnestunud sõlmida ameti peakorterit puudutavat kokkulepet; 

tuletab meelde, et vastavalt parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt kokku lepitud 

detsentraliseeritud asutusi käsitlevale ühisele lähenemisviisile peaks iga ameti osas 

„olema sõlmitud ameti peakorterit käsitlev kokkulepe, mis tuleks sõlmida enne ameti 

tegevuse algust”; märgib seoses sellega, et üks teine amet, Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve, sõlmis peakorterit käsitleva leppe Saksamaa 

valitsusega 2011. aastal; peab olukorda väga kahetsusväärseks ning nõuab tungivalt, et 

vastuvõtjariik sõlmiks ametiga kokkuleppe võimalikult kiiresti, et selgitada suhteid 

riiklike õigusasutuste ja ameti vahel ning võimaldada ametil täita takistusteta oma 

seaduslikke ülesandeid; palub komisjonil kasutada sel aastal tekkinud võimalust muuta 

ameti asutamise akti, et kindlustada peakorterit käsitleva kokkuleppe sõlmimine, mis 

võimaldab ametil takistamatult tegutseda; palub sellega seoses, et amet teavitaks 

Euroopa Parlamenti lõplikust otsusest ameti peakorteri kohta; 

14. teeb ettepaneku anda Euroopa Parlamendi heakskiit Euroopa Lennundusohutusameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel. 
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