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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában 

rendben találta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2014-ben 162,3 millió euró 

volt, amelyből 34,2 millió euró származott az Uniótól, 128,1 millió euró pedig egyéb 

forrásokból, ideértve a saját bevételeket (88,3 millió euró) és a beszedett díjakból és 

illetékekből származó célhoz kötött bevételeket (27,8 millió euró); megállapítja 

továbbá, hogy a kötelezettségvállalások végrehajtási aránya 97,1%-os volt;  

3. megállapítja, hogy az ügynökség 2014-ben a lekötött előirányzatok átvitelének általános 

arányát a 2013-as 7,2 millió euróról (8%) 5,9 millió euróra (6,2%) csökkentette; felkéri 

az ügynökséget, hogy az évenkéntiség költségvetési elvének való teljes körű megfelelés 

érdekében folytassa az átvitelek csökkentésére irányuló erőfeszítéseit; megállapítja 

ugyanakkor, hogy 2014-ben az átvitelek 38,1%-a a III. címhez (Operatív kiadások) 

kötődik, ami az ügynökség tevékenységeinek többéves jellegével magyarázható; 

üdvözli, hogy az ügynökség továbbra is elkötelezett amellett, hogy tovább csökkenti az 

átvitt összegek szintjét; 

4. megjegyzi, hogy a 2014-es pénzügyi évre olyan egyedi események voltak kihatással, 

mint például az ügynökség átköltözése az új székhelyre, ami hatással volt a II. cím 

(igazgatási kiadások) alatti átvitelek (tanácsadási szolgáltatások, IT-infrastruktúrák stb.) 

szintjére; 

5. kiemeli az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő 

biztosítása terén betöltött fontos szerepét; tudomásul veszi, hogy az MH370-es járat 

eltűnése, az MH17-es járat tragikus balesete, az Air Asia QZ8501 lezuhanása és a 

Közép-Európa feletti radarinterferenciák miatt 2014 nehéz év volt az ügynökség, és 

általánosságban a repülésbiztonság számára, mivel többek között végre kellett hajtani és 

felügyelni kellett a repülési idő korlátozásáról szóló új rendelkezést; a polgári légi 

közlekedési ágazat gyors fejlődésének tükrében hangsúlyozza, hogy szabályozási és 

végrehajtási feladatainak sikeres végrehajtásához biztosítani kell az ügynökség számára 

a szükséges pénzügyi, tárgyi és emberi erőforrásokat a biztonság és a környezetvédelem 

területén, anélkül, hogy ez veszélyeztetné függetlenségét és pártatlanságát; 

6. rámutat, hogy az ügynökség részt vesz a légi közlekedés biztonságáról szóló, a 

tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodások gyakorlati 

végrehajtásához szükséges eszközök kidolgozásában; 

7. tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2014-ben alapvető változtatásokat vezetett be 

működésében annak érdekében, hogy a biztonságot illetően arányosabb és jobban a 

teljesítményen alapuló legyen a megközelítése, továbbá felülvizsgálta szervezeti 

struktúráját, hogy felkészüljön az elkövetkező évek számos kihívására; 
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8. nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási 

vizsgálat eredményeit, miszerint szerint az álláshelyek 14 %-a igazgatási támogatással 

és koordinációval, 78,7%-a operatív feladatokkal, 7,3%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos; úgy véli, hogy a következő éves jelentésben ki kellene térni a 

személyzet ágazatok és bevételi források (díjak és illetékek, illetve uniós támogatás) 

szerinti kategóriákra történő lebontására annak érdekében, hogy tisztább képet lehessen 

alkotni az uniós költségvetést terhelő források szükségességéről; 

9. emlékeztet a költségvetési eljárás során kifejtett álláspontjára, amely szerint a 

személyzetet nem érintheti az Európai Bizottság által minden évben alkalmazott 2%-os 

csökkentés, mivel bérköltségüket nem az uniós költségvetés, hanem az ágazat által 

befizetett díjak finanszírozzák; 

10. tudomásul veszi, hogy végükhöz közelednek a tanúsítási tevékenységek kiszervezését 

és a több más alacsony értékű szerződést illető átláthatóság növelését célzó korrekciós 

intézkedések, elsősorban az odaítélési folyamat – és többek között az ügynökség által 

meghatározott konkrét iránymutatásokban lefektetett kritériumok alapján végzett 

értékelés – jobb dokumentálása révén; 

11. helyteleníti, hogy 2014-ben a meglévő keretszerződések kiváltására szolgáló három 

keretszerződésre irányuló eljárást túl későn, a szerződések lejártakor indítottak el; 

helyteleníti továbbá, hogy az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében két 

szerződést meghosszabbítottak, és ezáltal befolyásolták a tisztességes versenyt, továbbá 

hogy az egyik szerződés esetében a tárgyalásos eljárást alkalmazták, ami nem felel meg 

a költségvetési rendelet előírásainak; kéri ezért az ügynökséget, hogy fedje fel hibás 

közbeszerzési tervezése okait, és javítsa azt, különös tekintettel a keretszerződésekre; 

12. üdvözli az EASA-rendelet felülvizsgálatát, és hangsúlyozza, hogy az esetleges 

összeférhetetlenségek elkerülése érdekében rendszeresen felül kell vizsgálni az EASA 

alkalmazottaira vonatkozó magatartási kódexet és nyomon kell követni annak 

alkalmazását; kéri, hogy a Bizottság rendszeresen tájékoztassa a Tanácsot és a 

Parlamentet az összeférhetetlenségek további csökkentése terén elért eredményekről; 

13. sajnálja, hogy az ügynökség erőfeszítései ellenére a székhely-megállapodás 

megkötésére még 15 évvel a megalapítása után sem kerülhetett sor; emlékeztet rá, hogy 

az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó, a Parlament, a Tanács és a Bizottság 

által megállapított közös megközelítés értelmében „[…] minden ügynökségnek 

rendelkeznie kell a székhelyre vonatkozó megállapodással, amelyet még azelőtt meg 

kell kötni, hogy az ügynökség az operatív szakaszba lépne”; ezzel összefüggésben 

megjegyzi, hogy egy másik ügynökség, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-

hatóság 2011-ben székhely-megállapodást írt alá a német kormánnyal; mélységesen 

sajnálja, hogy ez a helyzet alakult ki, és sürgeti a befogadó országot, hogy a lehető 

leggyorsabban kössön olyan megállapodást az ügynökséggel, amely lehetővé teszi a 

nemzeti igazságügyi hatóságok és az ügynökség közötti kapcsolat tisztázását, továbbá 

biztosítja, hogy az bármiféle akadály nélkül végre tudja hajtani jogi megbízatását; 

felhívja a Bizottságot, hogy használja ki az idei pénzügyi évet arra, hogy módosítsa az 

ügynökség alapszabályát, hogy az székhely-megállapodást köthessen, amely lehetővé 

teszi számára a normális működést; ezért tájékoztatást kér az ügynökség székhelyére 

vonatkozó végleges döntésről; 
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14. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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