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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att räkenskaperna för 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 är 

korrekta. 

2. Europaparlamentet konstaterar att byråns årsbudget för 2015 var 185,4 miljoner euro, 

varav 36,4 miljoner var EU-stöd, 91,9 miljoner kom från avgifter och 2,2 miljoner var 

bidrag från tredjeländer. Parlamentet konstaterar att de belopp som byrån faktiskt tog 

emot, inklusive de inkomster som avsattes under tidigare år, uppgick till 207,2 miljoner 

euro.  

3. Europaparlamentet konstaterar att det belopp som förts över under 2015 (från 2015 till 

2016) uppgick till 6,8 miljoner euro, dvs. 6,6 % av bemyndigandena. 

4. Europaparlamentet konstaterar att 18 efterhandskontroller genomfördes under 2015 och 

omfattade områdena ersättning för arbetsresor, upphandlingsförfaranden, tillhandahållare 

av certifieringstjänster och organisationens tjänstetransaktioner. Parlamentet gläder sig 

över att alla granskade transaktioner var lagliga och korrekta. 

5. Europaparlamentet välkomnar att intressekonflikter förebyggs och hanteras korrekt och 

förväntar sig att parlamentet, rådet och allmänheten årligen ska ges information om 

resultaten av dessa åtgärder och eventuella uppföljningar av dem. 

6. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar byrån har gjort under 2015 för att 

förbättra planeringen och övervakningen, i synnerhet när det gäller att genomföra 

budgeten, hantera ramavtal och tillhandahålla återkoppling om risker och förseningar i rätt 

tid till den högsta ledningen. 

7. Europaparlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att garantera 

maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet understryker att det behövs ett 

gemensamt europeiskt bedömnings- och varningssystem i Europa, i synnerhet i samband 

med flygningar över konfliktzoner. Parlamentet betonar att inom den snabbt växande 

sektorn för civil luftfart – bland annat på grund av den alltmer utbredda användningen av 

pilotlösa luftfartsfartyg (drönare) – måste byrån förses med de ekonomiska och materiella 

medel och personalresurser som den behöver för att, utan att någonsin sätta sitt oberoende 

och sin opartiskhet på spel, korrekt kunna utföra sina reglerande och verkställande 

uppdrag inom säkerhets- och miljöskyddsområdena. 

8. Europaparlamentet välkomnar att styrelsen har antagit det fleråriga 

programplaneringsdokumentet för 2016–2020 och att detta inkluderar byråns strategi, 

fleråriga mål och årliga verksamhet. 

9. Europaparlamentet tar del av resultaten av den andra jämförande undersökningen av 

byråns tjänster, vilka visade att 13,8 % av tjänsterna var avsatta för administrativt stöd och 

samordning, 79,5 % för operativa uppgifter och 6,7 % för kontrollverksamhet och 
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finansiella uppgifter. Parlamentet konstaterar vidare att tjänster har överförts från 

administrativa kategorier till driftkategorier (+0,8 procentenheter). Parlamentet anser att 

en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt 

inkomstkällor (avgifter i förhållande till EU-bidrag) även bör inkluderas i nästa årsrapport 

för att man ska få en bättre bild av de resurser som krävs. Parlamentet konstaterar att för 

första gången har byrån nått full beläggning av alla tjänster enligt en etablerad plan. 

10. Europaparlamentet påpekar att översynen av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 216/20081 förutser en utvidgning av behörighetsområdet för byrån, och att den 

roll som ny teknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem spelar därför måste beaktas fullt ut 

när nya behörigheter tilldelas. Parlamentet understryker betydelsen av att avsätta 

tillräckliga medel åt byrån, så att den kan klara av sitt utvidgade ansvarsområde och så att 

det finns tillräckligt med personal för att utföra nya uppgifter. Parlamentet understryker att 

de tjänster vid byrån (inklusive tillhörande pensionsutbetalningar) som till fullo 

finansieras av branschen, och därmed inte påverkar unionens budget, inte bör vara föremål 

för någon obligatorisk minskning av personal. 

11. Europaparlamentet beklagar djupt att det, trots byråns ansträngningar, ännu sexton år efter 

att byrån inrättades inte har varit möjligt att ingå ett avtal om byråns säte. Parlamentet 

påminner om att det enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma 

strategi för EU:s decentraliserade organ bör finnas avtal för alla organs säten och att dessa 

avtal bör ha ingåtts innan ett organ inleder sin operativa fas. Parlamentet konstaterar i 

detta avseende att en annan byrå, Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten, ingick ett avtal om säte med den tyska regeringen 2011. 

Parlamentet beklagar djupt att det inte finns något avtal om säte och uppmanar med kraft 

värdmedlemsstaten att så snabbt som möjligt sluta ett avtal med byrån i syfte att klargöra 

förhållandet mellan de nationella rättsliga myndigheterna och byrån och därmed göra det 

möjligt för byrån att obehindrat fullgöra sina rättsliga uppdrag. Parlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att ändra lagen om inrättandet av byrån, vilket även inkluderar en 

bestämmelse om att ingå ett avtal om byråns säte. 

12. Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska unionens byrå 

för luftfartssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 

budgetåret 2015. 

 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande 

av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för 

luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 

2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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