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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az 

ügynökség) 2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját minden lényeges 

szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette; 

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2016-ban 193,4 millió euró volt, 

amelyből 36,4 millió euró származott uniós támogatásból, 95,9 millió euró a beszedett 

díjakból és illetékekből és 2,1 millió euró harmadik országok hozzájárulásaiból; örömmel 

nyugtázza, hogy az ügynökség most érte el az eddigi legmagasabb költségvetés-

végrehajtási arányt (99%); megjegyzi, hogy az ügynökség költségvetési szempontból 9,3 

millió eurós veszteséggel zárta a 2016-os évet, amiből 1,6 millió euró az uniós 

támogatások által fedezett tevékenységekhez kapcsolódik, 7,7 millió euró pedig a díjak és 

illetékek által fedezett tevékenységekhez; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség levonta 

a 7,7 millió eurós hiányt a felhalmozott többletből, ami így 59,9 millió euróról 52,3 millió 

euróra csökkent, és utasításra vár a Bizottságtól a támogatásokhoz kapcsolódó 1,6 millió 

eurós veszteséget illetően;  

3. megjegyzi, hogy a 2016-ra átvitt 6,8 millió euró 96%-a kifizetésre került, ami meghaladja 

a Bizottság 95%-os célértékét; a 2016-ról 2017-re átvitt összeg 81,5 millió euró volt, ami 

a 9,2 millió eurós automatikus átvitelből és a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos, 

címzett bevételnek minősülő 72,3 milliós összegből áll össze; 

4. megjegyzi, hogy 2016-ban 18 utólagos kontroll lefolytatására került sor, amelyek az 

iskoláztatási hozzájárulások, a szakértőknek fizetett kiküldetési költségtérítések, a lezárult 

beszerzési eljárások és a kiküldetési költségtérítések éves utólagos ellenőrzésére terjedtek 

ki; üdvözli, hogy összességében az ellenőrzések tárgyát képező valamennyi ügylet 

jogszerű és szabályos volt; 

5. megismétli, hogy biztosítani kell az ügynökség személyzetének és külső szakértőinek 

függetlenségét; ezzel összefüggésben üdvözli, hogy folyamatos erőfeszítéseket tesznek 

annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően meg lehessen előzni és kezelni lehessen az 

összeférhetetlenségeket, szem előtt tartva a Parlament észrevételeit; megjegyzi, hogy az 

ügynökség célzott képzést biztosított személyzete számára, fenntart egy 

összeférhetetlenségi nyilvántartást, továbbá felülvizsgálja a pártatlansággal és 

függetlenséggel, valamint az összeférhetetlenség megelőzésével és enyhítésével 

kapcsolatos politikáját annak érdekében, hogy tovább javíthassa a személyzete tagjai által 

benyújtandó érdekeltségi nyilatkozatok kitöltésével, felülvizsgálatával és naprakészen 

tartásával kapcsolatos belső eljárásokat; üdvözli, hogy 2016 végéig az EASA 

alkalmazottainak már több mint 80%-a részt vett csalás elleni témájú képzésen, és 

ösztönzi az ügynökséget, hogy alkalmazottainak 100%-a kapjon ilyen képzést;  megjegyzi 

továbbá, hogy az ügynökség kidolgozott egy magatartási kódexet, amely tartalmaz egy 

összeférhetetlenségre vonatkozó politikát és egy érdekeltségi nyilatkozatot is, amelyet az 

ügynökség munkáját segítő külső szakértőknek kell benyújtaniuk, és hogy ez a 

magatartási kódex hozzájárult az ügynökség munkája minőségének javulásához és 
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feladatai jobb ellátásához;  

6. tudomásul veszi az ügynökség álláshelyeire vonatkozó harmadik teljesítmény-

összehasonlítási vizsgálat eredményeit, melyek szerint a munkakörök 12,5%-a 

igazgatási támogatással és koordinációval, 81,0%-a operatív feladatokkal, 6,4%-a pedig 

pénzügyi/ellenőrzési és nyelvi feladatokkal kapcsolatos; örömmel nyugtázza, hogy a 

2016-os éves jelentés tartalmazza a személyi állomány kategóriák és ágazatok, illetve 

tevékenységük finanszírozási forrása (díjak és illetékek, valamint uniós támogatások) 

szerinti bontását, amely azt mutatja, hogy az álláshelyek 60,4%-át (ezen belül az 

operatív álláshelyek 50,1%-át) díjakból és illetékekből finanszírozzák, 33,8%-át pedig 

uniós támogatásból; megjegyzi, hogy az álláshelyek betöltése tekintetében a 

létszámtervhez képest a második egymást követő évben sikerült teljes kihasználtságot 

elérni; megjegyzi, hogy a létszámtervben eltérés figyelhető meg az uniós 

költségvetésben engedélyezett különféle AD és AST álláshelyek és a ténylegesen 

betöltött álláshelyek között, és felhívja az ügynökséget, hogy kezelje ezt az eltérést; 

7. megismétli, hogy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 felülvizsgálata 

előirányozza az ügynökség hatáskörének kibővítését, és hogy az ügynökség új 

hatásköreinek meghatározásakor maradéktalanul figyelembe kell venni az új 

technológiák, például a távirányítású légijármű-rendszerek szerepét; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy az ügynökség megfelelő finanszírozásban részesüljön annak 

biztosítása érdekében, hogy sikeresen eleget tehessen új megbízatásainak, valamint 

megfelelő létszámú és megfelelően képzett személyzet álljon rendelkezésére a 

kiegészítő feladatok elvégzéséhez is; 

8. reméli, hogy gyorsan hatályba fog lépni a drónokról szóló európai rendelet; kiemeli az 

ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő biztosítása terén 

betöltött fontos szerepét; hangsúlyozza, hogy a polgári légi közlekedési ágazat gyors 

fejlődésére tekintettel – erre példa a drónok egyre jobban elterjedő használata – az 

ügynökség szabályozási és végrehajtási feladatainak sikeres végrehajtásához biztosítani 

kell a szükséges pénzügyi, tárgyi és emberi erőforrásokat a biztonság és a 

környezetvédelem területén, anélkül, hogy ez veszélyeztetné függetlenségét és 

pártatlanságát; 

9. üdvözli a Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2017 novemberében létrejött, a 

polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió 

Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló rendelet2 felülvizsgálatával 

kapcsolatos politikai megállapodást; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

biztosítsák a többek között a konfliktuszónákban a polgári légi közlekedésre leselkedő 

veszélyekkel, a környezetvédelmi kérdésekkel, valamint a drónok tanúsításával és 

regisztrálásával kapcsolatos új, illetve kibővült feladatok ellátásához szükséges 

forrásokat; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös 

szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi 

rendelet, a 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 

1. o.). 
2  COM(2015)0613 rendelet: Javaslat a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai 

Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre. 
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10. üdvözli, hogy az ügynökség aktív szerepet játszik a Horizont 2020 program ajánlattételi 

felhívásaiban; sürgeti az ügynökséget, hogy továbbra is maradjon aktív a kutatás és a 

fejlesztés területén; 

11. támogatja a brexit lehetséges veszélyeivel és hatásaival foglalkozó munkacsoport 

felállítását; javasolja, hogy az ügynökség szorosan működjön együtt a többi európai 

intézménnyel ebben a kérdésben; javasolja, hogy az ügynökség a megfelelő időben 

tájékoztassa az Európai Parlamentet a munkacsoport által elért eredményekről; 

12. megjegyzi, hogy 2016 decemberében az ügynökség és a német kormány végre aláírta az 

EASA székhelyéről szóló megállapodást; üdvözli, hogy 2016 folyamán sor került az új, a 

céloknak megfelelően kialakított helyiségekbe történő átköltözésre; megjegyzi, hogy az új 

épület átalakítására és a költözésre szánt 12,4 millió eurós összeg fedezése érdekében az 

ügynökség a 2014–2016-os időszakban 9,4 millió eurót költött a felhalmozott többletből 

(4,4 millió eurót 2016-ban), és 3 millió eurót uniós támogatásból; 

13. javasolja, hogy a Parlament adja meg az ügynökség ügyvezető igazgatója számára az 

ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítést.
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