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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 

το οποίο οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο 

Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και 

κανονικοί· 

2. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2016 ανήλθε σε 

193,4 εκατομμύρια EUR, από τα οποία 36,4 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από 

ενωσιακές επιδοτήσεις, 95,9 εκατομμύρια EUR από τέλη και επιβαρύνσεις και 2,1 

εκατομμύρια EUR από συνεισφορές τρίτων χωρών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός 

ότι ο Οργανισμός πέτυχε το υψηλότερο ως τώρα ποσοστό εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού –99%· επισημαίνει ότι, από δημοσιονομική άποψη, ο οργανισμός 

έκλεισε το 2016 με ζημίες ύψους 9,3 εκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων 1,6 

εκατομμύρια EUR αφορούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την ενωσιακή 

επιδότηση και 7,7 εκατομμύρια EUR δραστηριότητες που καλύπτονται από τέλη και 

επιβαρύνσεις· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι ο Οργανισμός αφαίρεσε το έλλειμμα των 7,7 

εκατομμυρίων EUR από το σωρευτικό πλεόνασμα, μειώνοντάς το από 59,9 εκατομμύρια 

ευρώ σε 52,3 εκατομμύρια EUR, και αναμένει οδηγίες από την Επιτροπή σχετικά με τις 

ζημίες ύψους 1,6 εκατομμυρίων EUR σε σχέση με τις επιδοτήσεις·  

3. επισημαίνει ότι, από τα 6,8 εκατομμύρια EUR που μεταφέρθηκαν στο 2016, 

χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές το 96%, ποσοστό υψηλότερο από τον στόχο της 

Επιτροπής για 95%· το ποσό που μεταφέρθηκε από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 81,5 

εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 9,2 εκατομμύρια EUR με αυτόματη μεταφορά και 72,3 

εκατομμύρια EUR, που αφορούσαν δραστηριότητες πιστοποίησης, ως έσοδα για ειδικό 

προορισμό· 

4. επισημαίνει ότι το 2016 διεξήχθησαν 18 εκ των υστέρων έλεγχοι, στους τομείς της 

ετήσιας εκ των υστέρων εξέτασης των σχολικών επιδομάτων, των αποζημιώσεων 

αποστολής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, των ολοκληρωθεισών διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων και της απόδοσης εξόδων αποστολής· εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι, συνολικά, όλες οι ελεγχθείσες πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές· 

5. επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του προσωπικού του 

Οργανισμού και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει τις 

συνεχιζόμενες προσπάθειες για την κατάλληλη πρόληψη και διαχείριση των 

συγκρούσεων συμφερόντων, σε συνέχεια παρατηρήσεων του Κοινοβουλίου· επισημαίνει 

ότι ο Οργανισμός προσέφερε κατάλληλη κατάρτιση στο προσωπικό του, τηρεί μητρώο 

υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συνεχίζει την επανεξέταση της πολιτικής του 

«Πολιτική για αμεροληψία και ανεξαρτησία: πρόληψη και μετριασμός των συγκρούσεων 

συμφερόντων», προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την εσωτερική διαδικασία για την 

ολοκλήρωση, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των δηλώσεων συμφερόντων 

των μελών του προσωπικού του Οργανισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι πάνω από το 80% 
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του προσωπικού του EASA ήταν καταρτισμένο σε ζητήματα καταπολέμησης της απάτης 

έως τα τέλη του 2016, και ενθαρρύνει τον Οργανισμό να θέσει ως στόχο την κατάρτιση 

του 100% του προσωπικού του EASA·  επισημαίνει ακόμα, ότι ο Οργανισμός εκπόνησε 

κώδικα συμπεριφοράς στον οποίο συμπεριέλαβε πολιτική για τις συγκρούσεις 

συμφερόντων και δήλωση συμφερόντων για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προς 

υποστήριξη του έργου του Οργανισμού, και ότι ο κώδικας αυτός έχει βοηθήσει στο να 

βελτιωθεί η ποιότητα του έργου του Οργανισμού και να διασφαλιστεί η καλύτερη 

διαχείριση των καθηκόντων του·  

6. επισημαίνει τα αποτελέσματα της τρίτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τις 

θέσεις εργασίας στον Οργανισμό, σύμφωνα με τα οποία το 12,5% των θέσεων αφορά 

διοικητική υποστήριξη και συντονισμό, το 81,0% επιχειρησιακά καθήκοντα και το 

6,4% ουδέτερα (δημοσιονομικά/ελεγκτικά και γλωσσικά) καθήκοντα· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία και 

τομέα καθώς και ανά πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του (τέλη και 

επιβαρύνσεις έναντι ενωσιακών επιδοτήσεων), έχει συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση 

για το οικονομικό έτος 2016, η οποία αναφέρει ότι το 60,4% των θέσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του 50,1% των επιχειρησιακών θέσεων, χρηματοδοτούνται από 

τέλη και επιβαρύνσεις, και το 33,8% των θέσεων χρηματοδοτούνται από την ενωσιακή 

επιχορήγηση· επισημαίνει ότι για δεύτερο συναπτό έτος ο Οργανισμός πέτυχε να 

καλύψει πλήρως όλες τις θέσεις που προβλέπει το οργανόγραμμα· σημειώνει μια 

απόκλιση στο εν λόγω οργανόγραμμα μεταξύ των διαφόρων θέσεων AD και AST που 

επιτρέπονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πραγματικά πληρωθεισών 

θέσεων, και καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία· 

7. επαναλαμβάνει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και ότι, στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, θα πρέπει κατά 

την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό να ληφθεί πλήρως υπόψη ο ρόλος 

που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες, όπως τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά 

συστήματα· τονίζει τη σημασία που έχει η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης στον 

Οργανισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη των νέων αυτών 

αρμοδιοτήτων, καθώς και η επαρκής στελέχωση με ικανό για τον σκοπό αυτό 

προσωπικό για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων· 

8. επιθυμεί την επιτάχυνση της θέσης σε ισχύ του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα μη 

επανδρωμένα οχήματα αέρος· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην 

προσπάθεια κατοχύρωσης της μέγιστης δυνατής αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης πολιτικής 

αεροπορίας, όπως μαρτυρεί η συνεχώς αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων 

αέρος («drones»), ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους 

οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για να διεκπεραιώνει επιτυχώς τα 

ρυθμιστικά και εκτελεστικά του καθήκοντα στους τομείς της ασφάλειας και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά χωρίς να περιορίζονται η ανεξαρτησία και η 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 

2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1). 
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αμεροληψία του· 

9. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των κοινών κανόνων στον 

τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τη σύσταση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 από το 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για τις νέες και ενισχυμένες αρμοδιότητες 

που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους για την πολιτική αεροπορία που 

απορρέουν από ζώνες συγκρούσεων, τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον 

και την πιστοποίηση και καταγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών· 

10. χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο του Οργανισμού στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020· ζητεί από τον Οργανισμό να παραμείνει 

ενεργός στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης· 

11. στηρίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα εξετάσει τους δυνητικούς κινδύνους 

και επιπτώσεις από το Brexit· συνιστά στον Οργανισμό να συνεργάζεται στενά με τα 

λοιπά ευρωπαϊκά όργανα στο ζήτημα αυτό· προτείνει να παρουσιάσει ο Οργανισμός 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της εν λόγω ομάδας εργασίας εν ευθέτω 

χρόνω· 

12. επισημαίνει ότι η συμφωνία για την έδρα του EASA υπογράφτηκε τελικά μεταξύ του 

Οργανισμού και της Γερμανικής Κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2016· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την εγκατάσταση του Οργανισμού σε νέο, ειδικά σχεδιασμένο 

κτίριο το 2016· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός, προκειμένου να καλύψει το ποσό των 12,4 

εκατομμυρίων EUR για τα έξοδα ανακαίνισης και μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο, 

δαπάνησε κατά την περίοδο 2014-2016 9,4 εκατομμύρια EUR (4,4 εκατομμύρια EUR το 

2016) από το σωρευτικό πλεόνασμα και 3 εκατομμύρια EUR από την ενωσιακή 

επιχορήγηση· 

13. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του 

Οργανισμού, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 

οικονομικό έτος 2016.

                                                 
1  Κανονισμός COM(2015) 613: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού 

Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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