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FORSLAG 

 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, at 

regnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for 

regnskabsåret 2016 i alle væsentlige henseender er lovligt og formelt rigtigt; 

2. bemærker, at agenturets årlige budget for 2016 var på 193,4 mio. EUR, hvoraf 

36,4 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 95,9 mio. EUR fra gebyrer og afgifter og 

2,1 mio. EUR fra bidrag fra tredjelande; glæder sig over, at agenturet opnåede den højeste 

budgetgennemførelsesgrad nogensinde - 99 %; bemærker, at agenturet fra et 

budgetmæssigt synspunkt afsluttede 2016 med et tab på 9,3 mio. EUR, hvoraf 

1,6 mio. EUR er knyttet til aktiviteter, der finansieres af tilskuddet fra EU, og 

7,7 mio. EUR til aktiviteter, der finansieres af gebyrer og afgifter; noterer sig endvidere, at 

agenturet har fratrukket underskuddet på 7,7 mio. EUR fra det akkumulerede overskud, 

hvorved dette nedbringes fra 59,9 mio. EUR til 52,3 mio. EUR, og afventer instrukser fra 

Kommissionen vedrørende det tilskudsrelaterede tab på 1,6 mio. EUR;  

3. bemærker, at 96 % af de 6,8 mio. EUR, der blev fremført til 2016, blev udbetalt, hvilket 

ligger over Kommissionens mål på 95 %; det beløb, der blev fremført fra 2016 til 2017, 

var på 81,5 mio. EUR og bestod af 9,2 mio. EUR i automatiske fremførsler og 

72,3 mio. EUR vedrørende certificeringsaktiviteter, der behandles som formålsbestemte 

indtægter; 

4. bemærker, at der i 2016 blev foretaget 18 efterfølgende kontroller, som omfattede årlige 

efterfølgende kontroller af uddannelsestillæg, godtgørelser af tjenesterejser for eksterne 

eksperter, afsluttede udbudsprocedurer og godtgørelser af udgifter til tjenesterejser; 

glæder sig over, at alle kontrollerede transaktioner overordnet set var lovlige og formelt 

rigtige; 

5. gentager nødvendigheden af at sikre agenturets personales og eksterne eksperters 

uafhængighed; glæder sig i denne forbindelse over den igangværende indsats for at sikre 

en ordentlig forebyggelse og håndtering af interessekonflikter under hensyntagen til 

bemærkninger fra Parlamentet; bemærker, at agenturet tilbyder personalet relevant 

uddannelse, fører et register over interessekonflikter og fortsætter gennemgangen af sin 

politik om upartiskhed og uafhængighed og forebyggelse og afbødning af 

interessekonflikter ("Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation 

of Conflict of Interest") for yderligere at forbedre den interne proces for gennemførelse, 

revision og ajourføring af interesseerklæringer for agenturets medarbejdere; glæder sig 

over, at mere end 80 % af EASA's personale ved udgangen af 2016 var blevet uddannet i 

sager, der omhandler bekæmpelse af svig, og tilskynder agenturet til at stræbe efter at 

uddanne 100 % af EASA's personale;  bemærker endvidere, at agenturet har udarbejdet en 

adfærdskodeks, herunder en politik vedrørende interessekonflikter og en 

interesseerklæring for de eksterne eksperter, der understøtter agenturets arbejde, og at 

denne kodeks har bidraget til at forbedre agenturets arbejde og sikre en bedre forvaltning 
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af dets opgaver;  

6. noterer sig resultaterne af den tredje benchmarking af agenturets stillinger, der viste, at 

12,5 % af stillingerne var afsat til administrativ støtte og koordinering, 81,0 % til 

operationelle opgaver og 6,4 % til neutrale (finansielle/kontrolrelaterede og sproglige) 

opgaver; glæder sig over, at årsrapporten for 2016 indeholder en opdeling af 

medarbejderne efter kategori og sektor samt efter finansieringskilden for deres 

aktiviteter (gebyrer og afgifter over for EU-tilskud), hvoraf det fremgår, at 60,4 % af 

stillingerne, herunder 50,1 % af de operationelle stillinger, finansieres via afgifter og 

gebyrer, og at 33,8 % af stillingerne finansieres med midler fra EU-tilskuddet; 

bemærker, at agenturet for andet år i træk har besat alle stillinger fuldt ud i 

overensstemmelse med stillingsfortegnelsen; konstaterer, at der er en 

uoverensstemmelse i stillingsfortegnelsen mellem de forskellige AD- og AST-stillinger, 

der er godkendt i EU's budget, og de stillinger, der faktisk er besat, og opfordrer 

agenturet til at rette op på denne ubalance; 

7. påpeger, at revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/20081 

har til hensigt at udvide agenturets kompetence, og at der derfor ved tildelingen af nye 

kompetencer fuldt ud skal tages hensyn til den rolle, som nye teknologier såsom 

fjernstyrede luftfartøjssystemer spiller; understreger betydningen af at tildele 

tilstrækkelige midler til agenturet for at sikre en vellykket indførelse af disse nye 

ansvarsområder samt tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at udføre yderligere 

opgaver; 

8. håber, at en europæisk lovgivning om droner vil blive fremskyndet; fremhæver 

agenturets afgørende rolle med hensyn til at sikre størst mulig luftfartssikkerhed i hele 

Europa; understreger på baggrund af den hastige udvikling i de civile 

luftfartsaktiviteter, som kommer til udtryk ved den stadig mere udbredte anvendelse af 

droner, at agenturet bør have de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige 

ressourcer for med succes at kunne udføre sine regulerings- og gennemførelsesopgaver 

inden for sikkerhed og miljøbeskyttelse, men uden at gå på kompromis med sin 

uafhængighed og upartiskhed; 

9. glæder sig over den politiske aftale om revision af de fælles regler for civil luftfart og 

om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur2, som blev indgået i november 

2017 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen; opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til de 

nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den civile luftfart i konfliktområder, 

miljørelaterede emner og certificering og registrering af ubemandede luftfartøjer; 

10. glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet 

Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for 

forskning og udvikling; 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil 

luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 

91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1). 
2  Forordning COM(2015) 613: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil 

luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 
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11. støtter nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal undersøge de potentielle risici og 

konsekvenserne af brexit; anbefaler agenturet at arbejde tæt sammen med de øvrige 

europæiske institutioner om denne sag; foreslår, at agenturet forelægger resultaterne af 

denne arbejdsgruppe rettidigt for Europa-Parlamentet; 

12. bemærker, at EASA's hjemstedsaftale endelig blev undertegnet mellem agenturet og den 

tyske regering i december 2016; glæder sig over flytningen til de nye lokaler, som er 

specielt indrettet til formålet, i 2016; bemærker, at agenturet i perioden 2014-2016 har 

brugt 9,4 mio. EUR (4,4 mio. EUR i 2016) fra det akkumulerede overskud og 

3 mio. EUR fra EU's tilskud til at dække istandsættelses- og flytteomkostningerne på 

12,4 mio. EUR i forbindelse med flytningen til den nye bygning; 

13. foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for 

gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016. 
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