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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že podľa zistenia Dvora audítorov je účtovná závierka Európskej 

agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rok 2015 v poriadku; 

2. poznamenáva, že agentúra mala na rok 2015 k dispozícii rozpočet vo výške 185,4 milióna 

EUR, z čoho 36,4 milióna EUR pochádzalo z dotácií EÚ, 91,9 milióna EUR z poplatkov a 

úhrad a 2,2 milióna EUR z príspevkov tretích krajín; ďalej konštatuje, že sumy skutočne 

prijaté agentúrou vrátane pripísaných príjmov viazaných v predchádzajúcich rokoch 

predstavovali 207,2 milióna EUR;  

3. poznamenáva, že v roku 2015 boli prenesené sumy (z roku 2015 do roku 2016) vo výške 

6,8 milióna EUR, t. j. 6,6 % viazaných rozpočtových prostriedkov; 

4. poznamenáva, že v roku 2015 sa uskutočnilo 18 kontrol ex post, a to v oblastiach 

uhrádzania nákladov na služobné cesty, postupov obstarávania, poskytovateľov 

certifikačných služieb a operácií podnikových služieb; víta skutočnosť, že všetky overené 

operácie boli zákonné a riadne; 

5. víta náležité predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie a očakáva, že Parlament, 

Rada a verejnosť budú každoročne informovaní o výsledkoch týchto opatrení a o všetkých 

nadväzujúcich opatreniach; 

6. víta úsilie agentúry počas roka 2015 o zlepšenie úrovne plánovania a monitorovania, 

najmä so zreteľom na mieru plnenia rozpočtu, riadenie rámcových zmlúv a poskytnutie 

včasnej spätnej väzby vyššiemu manažmentu, pokiaľ ide o riziká a oneskorenia; 

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v 

celej Európe; zdôrazňuje, že Európa potrebuje spoločný európsky systém hodnotenia a 

varovania, a to najmä v súvislosti s letmi nad konfliktnými zónami; zdôrazňuje, že v 

kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva, o čom svedčí čoraz 

rozšírenejšie používanie bezpilotných lietadiel („drónov“), by sa agentúre mali poskytnúť 

potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie jej regulačných a 

výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, pričom by sa nikdy 

nemala ohroziť jej nezávislosť a nestrannosť; 

8. víta skutočnosť, že správna rada prijala viacročný programový dokument na obdobie 2016 

– 2020 (MAP) vrátane stratégie, viacročných cieľov a ročných opatrení agentúry; 

9. berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest 

agentúry, podľa ktorého sa 13,8% pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a 

koordináciou, 79,5% operačnými úlohami a 6,7% kontrolnými a finančnými úlohami; 

berie na vedomie tiež presun miest (+ 0,8 percentuálneho bodu) z administratívy do 

oblasti operačných úloh; domnieva sa, že rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a 

sektora, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti (poplatky a úhrady alebo dotácie 

Únie) by tiež malo byť zahrnuté v budúcej výročnej správe, aby sa ponúkol podrobnejší 
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obraz o požadovaných zdrojoch; poznamenáva, že agentúra po prvýkrát dosiahla plnú 

obsadenosť všetkých pracovných miest podľa plánu pracovných miest; 

10. upozorňuje, že cieľom revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

216/20081 je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí agentúry a že v tejto súvislosti treba pri 

prideľovaní nových právomocí v plnej miere zohľadniť úlohu, ktorú zohrávajú nové 

technológie, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy; zdôrazňuje význam pridelenia 

primeraných finančných prostriedkov agentúre, aby sa zabezpečilo úspešné prevzatie 

týchto nových povinností, ako aj adekvátneho počtu zamestnancov v záujme plnenia 

dodatočných úloh; zdôrazňuje, že na pracovné miesta agentúry (vrátane súvisiacich 

dôchodkov), ktoré sú v plnej miere financované zo zdrojov pochádzajúcich z odvetvia, a 

nemajú preto vplyv na rozpočet Únie, by sa nemalo vzťahovať žiadne povinné znižovanie 

počtu pracovníkov; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek úsiliu agentúry sa ani 16 rokov po jej zriadení 

nepodarilo uzavrieť dohodu o jej sídle; pripomína, že v súlade so spoločným prístupom k 

decentralizovaným agentúram EÚ, na ktorom sa dohodli Parlament, Rada a Komisia, by 

všetky agentúry „mali mať už pred začiatkom svojej prevádzky uzavreté dohody o sídle“; 

v tejto súvislosti poznamenáva, že iná agentúra, Európsky orgán pre poisťovníctvo a 

dôchodkové poistenie zamestnancov, podpísala dohodu o sídle s nemeckou vládou v roku 

2011; vyjadruje poľutovanie nad neexistenciou dohody o sídle a naliehavo vyzýva 

hostiteľskú krajinu, aby čo najskôr uzavrela s agentúrou dohodu, a to s cieľom vyjasniť 

vzťah medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi a agentúrou, čím sa agentúre umožní, aby 

si bez prekážok plnila svoje zákonné povinnosti; víta návrh Komisie na zmenu 

zakladajúceho aktu agentúry, ktorý obsahuje ustanovenie o uzavretí dohody o jej sídle; 

12. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie 

rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015. 

 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných 

pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa 

zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 

19.3.2008, s. 1). 
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