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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá zjištění Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví 

(dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2015 je v pořádku; 

2. konstatuje, že roční rozpočet agentury na rok 2015 činil 185,4 milionu EUR, z čehož 36,4 

milionu EUR pocházelo z dotací EU, 91,9 milionu EUR z poplatků a plateb a 2,2 miliony 

EUR z příspěvků třetích zemí; dále konstatuje, že částky, které agentura skutečně 

obdržela, včetně účelově vázaných příjmů vyčleněných v předchozích letech, dosáhly 

výše 207,2 milionu EUR;  

3. bere na vědomí, že v roce 2015 byly přeneseny (z roku 2015 do roku 2016) částky 

v celkové výši 6,8 milionu EUR, tj. 6,6 % prostředků na závazky; 

4. poznamenává, že v průběhu roku 2015 bylo provedeno 18 následných kontrol zaměřených 

na náhrady výdajů na služební cesty, zadávací řízení, ověřovatele a transakce v souvislosti 

se službami pro podniky; vítá skutečnost, že všechny ověřené transakce byly legální a 

správné; 

5. vítá řádnou prevenci a řešení případů střetu zájmů a očekává, že Evropský parlament, 

Rada a veřejnost budou každoročně informovány o výsledcích těchto opatření a 

návazných krocích; 

6. vítá, že agentura v průběhu celého roku 2015 usilovala o zlepšení plánování 

a monitorování, zejména pokud jde o míru plnění rozpočtu, řízení rámcových smluv a 

včasné poskytování zpětné vazby vrcholnému vedení ohledně rizik a prodlev; 

7. připomíná, že agentura hraje klíčovou úlohu při zajišťování maximální úrovně 

bezpečnosti letectví v celé Evropě; zdůrazňuje, že Evropa potřebuje společný evropský 

systém vyhodnocování a varování, zejména v souvislosti s přelety nad konfliktními 

zónami; zdůrazňuje, že má-li agentura – v souvislosti s rychle se rozvíjejícím odvětvím 

civilního letectví, jak o tom svědčí stále populárnější používání bezpilotních leteckých 

prostředků, běžněji označovaných jako drony – úspěšně plnit své regulatorní a exekutivní 

úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí, aniž by byla oslabena její 

nezávislost a nestrannost, měly by jí být poskytnuty nezbytné finanční, materiální a lidské 

zdroje; 

8. vítá, že správní rada přijala víceletý programový dokument na období 2016–2020, který 

zahrnuje strategii agentury, víceleté cíle a každoroční opatření; 

9. bere na vědomí výsledek druhé srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která 

ukázala, že 13,8 % pracovních míst je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 

79,5 % na operační úkoly a 6,7 % na kontrolní a finanční úkoly; dále bere na vědomí 

přesun pracovních míst z administrativní kategorie do operační (+ 0,8 procentních bodů); 

domnívá se, že příští výroční zpráva by měla zahrnovat i rozdělení pracovních míst podle 

kategorií, sektorů a zdroje financování jejich činnosti (poplatky a platby vs. unijní dotace), 
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aby poskytla podrobnější přehled o potřebných zdrojích; konstatuje, že agentura poprvé 

dosáhla plného obsazení všech pracovních míst v souladu s plánem pracovních míst; 

10. zdůrazňuje, že revize nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 216/20081 počítá 

s rozšířením oblasti působnosti agentury a že v této souvislosti je třeba při udělování 

nových pravomocí plně zohlednit úlohu nových technologií, jako jsou např. systémy 

dálkově řízených letadel (RPAS); zdůrazňuje, že je důležité agentuře přidělit dostatečné 

prostředky, aby mohla úspěšně plnit tyto nové povinnosti, i odpovídající počet 

zaměstnanců, aby mohla plnit další úkoly; zdůrazňuje, že na pracovní místa v agentuře 

(včetně souvisejících důchodů), která jsou plně financována dotčeným odvětvím, a nemají 

tudíž žádný dopad na rozpočet Unie, by se nemělo vztahovat povinné snižování počtu 

zaměstnanců; 

11. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory úsilí agentury nebylo ani 16 let po jejím 

založení možné uzavřít dohodu o sídle agentury; připomíná, že podle společného přístupu 

k decentralizovaným agenturám EU, který je výsledkem dohody mezi Parlamentem, 

Radou a Komisí, by „všechny agentury [...] měly mít dohody o umístění jejich sídla, které 

by měly být uzavřeny před zahájením provozní fáze agentury“; v této souvislosti 

konstatuje, že jiná agentura – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA) – podepsala dohodu o sídle s německou vládou v roce 2011; vyjadřuje 

hlubokou lítost nad touto situací a naléhavě vyzývá hostitelský členský stát, aby s 

agenturou co nejrychleji uzavřel dohodu, která by umožnila vyjasnit vztahy mezi 

vnitrostátními soudními orgány a agenturou a agentuře umožnila bez překážek vykonávat 

její zákonný mandát; vítá návrh Komise na změnu aktu, jímž byla agentura zřízena, který 

zahrnuje ustanovení o zajištění dohody o sídle; 

12. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost 

letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015. 

 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší 

směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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