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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 

2015 година са редовни; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2015 г. възлиза на 185,4 милиона 

евро, от които 36,4 милиона евро субсидии от ЕС, 91,9 милиона евро от такси и 

вноски и 2,2 милиона евро от вноски на трети държави; отбелязва освен това, че 

действително получените от Агенцията суми, включително целевите приходи, за 

които са поети задължения през предходните години, възлизат на 207,2 милиона 

евро;  

3. отбелязва, че пренесените през 2015 г. бюджетни кредити (от 2015 към 2016 г.) 

възлизат на 6,8 милиона евро, тоест 6,6% бюджетни кредити за поети задължения; 

4. отбелязва, че през 2015 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи 

областите възстановяване на командировъчни разходи, процедури за възлагане на 

обществени поръчки, операции с доставчици на услуги по сертифициране и 

операции във връзка с услуги за предприятията; приветства факта, че всички 

проверени операции са законосъобразни и редовни; 

5. приветства правилното предотвратяване и управление на конфликти на интереси и 

очаква Парламентът, Съветът и обществеността да бъдат информирани ежегодно 

относно резултатите от тези мерки и евентуалните последващи действия във връзка 

с тях; 

6. приветства усилията на Агенцията през цялата 2015 г. да подобрява равнището на 

планиране и контрол, особено по отношение на степента на изпълнение на 

бюджета, управлението на рамковите договори и да предоставя своевременно на 

висшето ръководство информация относно рисковете и забавите; 

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

високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че е 

необходима общоевропейска система за оценка и предупреждение, особено за 

полетите над зони на конфликт; подчертава, че в контекста на бързо развиващия се 

сектор на гражданското въздухоплаване, пример за което е все по-широкото 

използване на безпилотни летателни апаратни („дрони“), 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 обаче да се нарушава нейната 

независимост и безпристрастност; 

8. приветства приемането от страна на управителния съвет на документа за 

многогодишната програма за периода 2016 – 2020 г., съдържащ стратегията на 

Агенцията, многогодишните цели и годишните действия; 
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9. отбелязва резултатите от втория сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, 

който показа, че 13,8% от длъжностите са за административна подкрепа и 

координация, 79,5% – за оперативни дейности, а 6,7% – за задачи в областта на 

контрола и финансите; отбелязва също така прехвърлянето на длъжности 

(+0,8 процентни пункта) от административните към оперативните категории; счита, 

че разпределението на служителите по категории и сектори, както и по източници 

на финансиране за техните дейности (такси и вноски спрямо субсидии от Съюза), 

също следва да бъде включено в следващия годишен доклад, за да се даде по-

подробна представа за необходимите ресурси; отбелязва, че за първи път Агенцията 

постигна 100-процентно заемане на всички длъжности съгласно щатното 

разписание; 

10. посочва, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета1 предвижда разширяване на сферата на компетентност на 

Агенцията и че за целта ролята на новите технологии, като дистанционно 

управляемите летателни системи, трябва да се взема изцяло предвид при 

предоставянето на нови правомощия; подчертава, че е важно да се предостави 

подходящо финансиране за Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на 

тези нови отговорности, както и адекватен брой служители с оглед на изпълнението 

на допълнителните задачи; подчертава, че длъжностите в Агенцията (включително 

свързаните пенсии), които са изцяло финансирани от сектора и следователно нямат 

влияние върху бюджета на Съюза, следва да не подлежат на задължителното 

съкращение на персонала; 

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

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

споразумението относно нейното седалище; припомня, че съгласно Общия подход 

относно 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 предвид 

липсата на споразумение за седалището и призовава настоятелно приемащата 

държава да сключи възможно най-скоро споразумение с Агенцията с цел изясняване 

на отношенията между националните съдебни органи и Агенцията, като по този 

начин се създадат условия за Агенцията да изпълнява безпрепятствено своите 

задачи с правен характер; приветства предложението на Комисията за изменение на 

акта за учредяване на Агенцията, в което е включена разпоредба относно 

сключването на споразумението за седалището; 

12. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на 

бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година. 

                                                 
1  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. 

относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция 

за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) 

№ 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1). 
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