
 

AD\1118494NL.docx  PE595.619v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie vervoer en toerisme 
 

2016/2173(DEC) 

28.2.2017 

ADVIES 

van de Commissie vervoer en toerisme 

aan de Commissie begrotingscontrole 

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 

het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het 

begrotingsjaar 2015 

(2016/2173(DEC)) 

Rapporteur voor advies: Claudia Schmidt 

 



 

PE595.619v02-00 2/5 AD\1118494NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1118494NL.docx 3/5 PE595.619v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de door de Rekenkamer geconstateerde regelmatigheid van de 

rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ("het 

Agentschap") voor het begrotingsjaar 2015; 

2. merkt op dat de begroting van het Agentschap voor 2015 185,4 miljoen EUR bedroeg, 

waarvan 36,4 miljoen EUR afkomstig was van EU-subsidies, 91,9 miljoen EUR van 

vergoedingen en heffingen en 2,2 miljoen EUR van bijdragen van derde landen; merkt 

bovendien op dat de bedragen die het Agentschap daadwerkelijk ontvangen heeft, met 

inbegrip van de bestemmingsontvangsten die de afgelopen jaren vastgelegd werden, 

oplopen tot 207,2 miljoen EUR; 

3. merkt op dat in 2015 6,8 miljoen EUR overgedragen werd (van 2015 naar 2016), d.w.z. 

6,6 % van de vastleggingskredieten; 

4. stelt vast dat in 2015 18 ex-postcontroles plaatsvonden, met betrekking tot de vergoeding 

van dienstreizen, aanbestedingsprocedures, certificatiedienstverleners en zakelijke 

dienstentransacties; verneemt met instemming dat alle gecontroleerde transacties wettig 

en regelmatig waren; 

5. is verheugd dat er naar behoren wordt gewerkt aan het voorkomen van en het omgaan met 

belangenconflicten en rekent erop dat het Parlement, de Raad en het publiek jaarlijks op 

de hoogte worden gesteld van de resultaten van deze maatregelen en de eventuele 

follow-up daarvan; 

6. verneemt met instemming dat het Agentschap in de loop van 2015 inspanningen heeft 

geleverd om het niveau van planning en toezicht te verbeteren, in het bijzonder met 

betrekking tot het uitvoeringspercentage van de begroting, het beheer van raamcontracten 

en het verstrekken van tijdige feedback over risico's en vertragingen aan het 

topmanagement; 

7. wijst op de essentiële rol van het Agentschap bij het waarborgen van een zo hoog 

mogelijk veiligheidsniveau van de luchtvaart in heel Europa; benadrukt dat een 

gemeenschappelijk Europees beoordelings- en waarschuwingssysteem nodig is in Europa, 

met name met betrekking tot vluchten over conflictzones; benadrukt tegen de achtergrond 

van een snel ontwikkelende burgerluchtvaartsector – waarvan het toenemende gebruik van 

onbemande luchtvaartuigen (drones) een bewijs vormt – dat het Agentschap de 

beschikking moet krijgen over de nodige financiële, materiële en personele middelen om 

zijn regelgevende en uitvoerende taken op het gebied van veiligheid en 

milieubescherming naar behoren uit te kunnen voeren, zonder daarbij ooit afbreuk te doen 

aan zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

8. verneemt met instemming dat de raad van bestuur het meerjarig 

programmeringsdocument 2016-2020 goedgekeurd heeft, met inbegrip van de strategie 

van het Agentschap, meerjarige doelstellingen en jaarlijkse acties; 
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9. wijst op de resultaten van de tweede benchmarking van de posten van het Agentschap, 

waaruit blijkt dat 13,8 % van de functies gericht is op administratieve ondersteuning, 

79,5 % op operationele taken en 6,7 % op financiële en controletaken; merkt bovendien 

een overdracht op (+ 0,8 %) van posten gericht op administratie naar operationele posten; 

is van mening dat een uitsplitsing van personeel naar categorie en sector evenals naar 

financieringsbronnen voor hun activiteiten (vergoedingen en rechten tegenover subsidies 

van de Unie) ook moet worden opgenomen in het volgende jaarverslag om een beter beeld 

te geven van de benodigde middelen; merkt op dat het Agentschap voor de eerste keer een 

volledige bezetting van alle posten volgens het vastgestelde plan heeft bereikt; 

10. wijst erop dat met de herziening van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad1 wordt beoogd de bevoegdheden van het Agentschap te verruimen 

en dat in dat opzicht de rol van nieuwe technologieën zoals systemen van op afstand 

bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) volledig in aanmerking moeten worden genomen in de 

toewijzing van zijn nieuwe bevoegdheden; benadrukt dat voldoende financiering aan het 

EASA toegekend moet worden om de succesvolle toepassing van deze nieuwe 

verantwoordelijkheden te verzekeren alsook voldoende personeel te waarborgen om de 

bijkomende taken uit te voeren; benadrukt dat de verplichte personeelsinkrimpingen niet 

toegepast mogen worden op de posten van het Agentschap (inclusief de daaraan 

gekoppelde pensioenen) die volledig door de industrie gefinancierd worden, en die dus 

geen impact hebben op de Uniebegroting; 

11. betreurt het dat het de inspanningen van het Agentschap ten spijt nog niet mogelijk is 

geweest om zestien jaar na zijn oprichting tot overeenstemming te komen over de plaats 

van vestiging van het Agentschap; herinnert eraan dat alle agentschappen volgens de door 

het Parlement, de Raad en de Commissie overeengekomen gemeenschappelijke aanpak 

voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen een overeenkomst voor de plaats van 

vestiging moeten hebben afgesloten alvorens aan hun werkzaamheden te beginnen; merkt 

in dit verband op dat een ander agentschap, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen (EIOPA), in 2011 een overeenkomst over de plaats van vestiging met 

de Duitse regering heeft gesloten; betreurt de afwezigheid van een plaats van vestiging 

zeer, en dringt er in dit verband bij het gastland op aan zo snel mogelijk een overeenkomst 

met het Agentschap te sluiten, om de betrekkingen tussen de nationale gerechtelijke 

autoriteiten en het Agentschap op te helderen en het Agentschap in staat te stellen 

ongehinderd zijn wettelijke taken uit te oefenen; verwelkomt het voorstel van de 

Commissie om het oprichtingsbesluit van het Agentschap te wijzigen, met name de 

bepaling om tot een akkoord over de plaats van vestiging te komen; 

12. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van het 

Agentschap voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015. 

 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling 

van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening 

(EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.) 
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