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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, че отчетите на Европейската 

агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 2016 година са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2016 г. възлиза на 

193,4 милиона евро, от които 36,4 милиона евро субсидии от ЕС, 95,9 милиона 

евро от такси и вноски и 2,1 милиона евро от вноски на трети държави; изразява 

задоволство, че Агенцията е постигнала най-високата степен на изпълнение 

досега, а именно 99%; отбелязва, че от бюджетна гледна точка Агенцията е 

приключила 2016 г. със загуба от 9,3 милиона евро, от които 1,6 милиона евро са 

свързани с дейности, покрити от субсидиите от ЕС, а 7,7 милиона евро – с 

дейности, покрити от такси и вноски; отбелязва освен това, че Агенцията е 

приспаднала дефицита от 7,7 милиона евро от натрупания излишък, с което го е 

намалила от 59,9 милиона евро на 52,3 милиона евро, и че тя очаква инструкции 

от Комисията по отношение на загубата в размер на 1,6 милиона евро, свързана 

със субсидията;  

3. отбелязва, че от пренесените към 2016 г. 6,8 милиона евро 96% са били платени, 

което е над целта от 95% на Комисията; отбелязва също така, че сумата, 

пренесена от 2016 към 2017 г., възлиза на 81,5 милиона евро, от които 

9,2 милиона евро са пренесени автоматично, а 72,3 милиона евро са свързани със 

сертификационни дейности, третирани като целеви приходи; 

4. отбелязва, че през 2016 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи 

области на годишни последващи проверки като училищните надбавки, 

възстановяванията във връзка с командировки на външните експерти, 

завършените процедури за възлагане на обществена поръчка и възстановяването 

на командировъчни разходи; приветства факта, че като цяло всички проверени 

операции са законосъобразни и редовни; 

5. изтъква отново необходимостта да се осигури независимостта на служителите на 

Агенцията и на външните експерти; приветства в този контекст продължаващите 

усилия за осигуряване на правилно предотвратяване и управление на конфликти 

на интереси, като се отчитат забележките на Парламента; отбелязва, че Агенцията 

е осигурила съответно обучение на своите служители, поддържа регистър на 

конфликтите на интереси и продължава да осъществява прегледа на своята 

„Политика на безпристрастност и независимост: предотвратяване и смекчаване на 

конфликти на интереси“ с цел допълнително усъвършенстване на вътрешния 

процес на попълване, преглед и актуализация на декларациите за интереси на 

служителите на Агенцията; приветства факта, че повече от 80% от служителите на 

ЕААБ са били обучени по въпросите на борбата с измамите до края на 2016 г., и 

насърчава Агенцията да се стреми към обучение на 100% от персонала на ЕААБ;  

отбелязва също така, че Агенцията е изготвила кодекс за поведение, включващ 

политика относно конфликтите на интереси и декларация за интереси за 
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външните експерти, подпомагащи работата на Агенцията, както и че този кодекс 

на поведение е спомогнал за повишаването на качеството на работата на 

Агенцията и за осигуряване на по-добро управление на нейните задължения;  

6. отбелязва резултатите от третия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, 

който показа, че 12,5% от длъжностите са заети с административна подкрепа и 

координация, 81,0% – с оперативни дейности, а 6,4% – с неутрални задачи (в 

областта на финансите/контрола и на езиковите услуги); изразява задоволство, че 

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

финансиране за техните дейности (такси и вноски или субсидии от Съюза), е 

включено в годишния доклад за 2016 г., в който се посочва, че 60,4% от 

длъжностите, включително 50,1% от оперативните длъжности, се финансират от 

такси и вноски, а 33,8% от длъжностите се финансират от субсидията от Съюза; 

отбелязва, че за втора последователна година Агенцията постигна 100-процентно 

заемане на всички длъжности съгласно щатното разписание; отбелязва 

разминаването в настоящото щатно разписание между различните AD и AST 

длъжности, разрешени съгласно бюджета на ЕС, и действително заетите 

длъжности, и призовава Агенцията да коригира този дисбаланс; 

7. посочва отново, 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 вземе изцяло 

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

предостави подходящо финансиране на Агенцията с цел гарантиране на 

успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой 

квалифицирани служители с оглед на изпълнението на допълнителните задачи; 

8. изразява надежда, че ще бъде ускорено влизането в сила на европейския 

регламент относно безпилотните летателни апарати; подчертава жизненоважната 

роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на 

авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че в контекста на бързо 

развиващите се услуги в областта на гражданското въздухоплаване, пример за 

което е все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати, 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; 

9. приветства политическото споразумение относно преразглеждането на общите 

правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция 

за авиационна безопасност на Европейския съюз2, както беше договорено през 

                                                 
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). 
2 Регламент COM(2015)0613: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна 

безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета. 
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ноември 2017 г. от Парламента, Съвета и Комисията; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за нови и 

разширени правомощия относно, наред с другото, рисковете за гражданското 

въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната 

среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни 

апарати; 

10. приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на 

предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да 

продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойната 

дейност; 

11. подкрепя създаването на работна група, която да проучи потенциалните рискове и 

последиците от излизането на Обединеното кралство от ЕС; препоръчва на 

Агенцията да работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС по този 

въпрос; предлага Агенцията своевременно да представя резултатите от работата 

на тази работна група на Европейския парламент; 

12. отбелязва, че споразумението за седалището на ЕААБ най-накрая е било 

подписано от Агенцията и от германското правителство през декември 2016 г.; 

приветства преместването в новата, проектирана според потребностите на 

Агенцията сграда през 2016 г.; отбелязва, че с цел покриване на разходите в 

размер на 12,4 милиона евро за обновяването и преместването в новата сграда 

Агенцията е изразходила 9,4 милиона евро през периода 2014 – 2016 г. 

(4,4 милиона евро през 2016 г.) от натрупания излишък и 3 милиона евро от 

субсидията от ЕС; 

13. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 

2016 година. 
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