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PASIŪLYMAI 

 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – 

Agentūra) 2016 finansinių metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra 

teisėtos ir tvarkingos; 

2. pažymi, kad 2016 m. Agentūros metinis biudžetas buvo 193,4 mln. EUR, iš kurių 

36,4 mln. EUR buvo ES subsidijos, 95,9 mln. EUR gauta iš mokesčių ir rinkliavų ir 

2,1 mln. EUR – iš trečiųjų šalių įnašų; džiaugiasi tuo, kad Agentūra pasiekė iki šiol 

aukščiausią biudžeto įvykdymo lygį, kuris sudaro 99 %; pažymi, kad biudžeto požiūriu 

Agentūros nuostolis 2016 m. pabaigoje siekė 9,3 mln. EUR, iš kurių 1,6 mln. EUR susiję 

su veikla, kuri finansuojama skiriant ES subsidiją, ir 7,7 mln. EUR – su veikla, 

finansuojama iš mokesčių ir rinkliavų; be to, pažymi, kad Agentūra 7,7 mln. EUR deficitą 

atskaitė iš sukaupto pertekliaus, jį sumažindama nuo 59,9 mln. EUR iki 52,3 mln. EUR, ir 

laukia Komisijos nurodymų dėl 1,6 mln. EUR su subsidija susijusio nuostolio;  

3. atkreipia dėmesį į tai, kad iš į 2016 m. perkeltų 6,8 mln. EUR buvo išmokėta 96 %, o tai 

viršija Komisijos 95 % tikslą; iš 2016 m. į 2017 m. perkelta suma siekė 81,5 mln. EUR, iš 

kurių 9,2 mln. EUR perkelta automatiškai, o 72,3 mln. EUR susiję su sertifikavimo veikla 

ir yra laikomi asignuotosiomis pajamomis; 

4. pažymi, kad per 2016 m. buvo atlikta 18 ex post kontrolės užduočių, apimančių tokias 

sritis, kaip metinė mokymosi išmokų ex post kontrolė, išorės ekspertų komandiruočių 

išlaidų kompensavimas, baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir komandiruočių išlaidų 

kompensavimas; džiaugiasi tuo, kad visos be išimties patikrintos operacijos buvo teisėtos 

ir tvarkingos; 

5. dar kartą pakartoja, kad būtina užtikrinti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų 

nepriklausomumą; šiuo požiūriu palankiai vertina nuolatines pastangas užtikrinti tinkamą 

interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, atsižvelgiant į Parlamento pastabas; pažymi, kad 

Agentūra surengė atitinkamus mokymus savo darbuotojams, prižiūri interesų konfliktų 

registrą ir toliau peržiūri savo dokumentą „Nešališkumo ir nepriklausomumo politika. 

Interesų konfliktų prevencija ir mažinimas“, siekdama toliau tobulinti Agentūros 

darbuotojų interesų deklaracijų užpildymo, peržiūros ir atnaujinimo vidaus procedūrą; 

palankiai vertina tai, kad daugiau kaip 80 % EASA darbuotojų iki 2016 m. pabaigos buvo 

mokomi kovos su sukčiavimu srityje, ir ragina Agentūrą siekti surengti mokymus 100 % 

EASA darbuotojų; taip pat pažymi, kad Agentūra parengė elgesio kodeksą, apimantį 

interesų konfliktų politiką ir Agentūrai dirbti padedantiems išorės ekspertams skirtą 

interesų deklaraciją, ir kad šis elgesio kodeksas padėjo pagerinti Agentūros darbo kokybę 

ir užtikrinti geresnį jos pareigų valdymą;  

6. atkreipia dėmesį į trečiosios Agentūros pareigybių lyginamosios analizės rezultatus, iš 

kurių matoma, kad 12,5 % darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo, 

81,0 % – pagrindinės veiklos ir 6,4 % – neutralias (finansų ir (arba) kontrolės ir kalbines) 
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užduotis; palankiai vertina tai, kad darbuotojų suskirstymas pagal kategorijas ir sektorius, 

taip pat pagal jų veiklos finansavimo šaltinius (mokesčiai ir rinkliavos ar Sąjungos 

subsidija), buvo įtrauktas į 2016 m. metinę ataskaitą, iš kurios matyti, kad 60,4 % 

pareigybių, įskaitant 50,1 % veiklai skirtų pareigybių, finansuojamos iš mokesčių ir 

rinkliavų ir 33,8 % pareigybių finansuojamos iš Sąjungos subsidijos; pažymi, kad 

Agentūrai antrus metus iš eilės pavyko pasiekti, kad būtų užpildytos visos personalo plane 

numatytos pareigybės; pažymi, kad šiame personalo plane yra neatitikimas tarp skirtingų 

pagal ES biudžetą leidžiamų AD ir AST pareigybių ir faktiškai užimtų pareigybių, ir 

ragina Agentūrą panaikinti šį neatitikimą; 

7. pakartoja, kad peržiūrint Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/20081 

numatyta plėsti Agentūros kompetencijos sritį ir kad dėl to suteikiant Agentūrai naujus 

įgaliojimus būtina visapusiškai atsižvelgti į vaidmenį, kurį atlieka naujos technologijos, 

kaip antai nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos; pabrėžia, kad svarbu, jog 

Agentūrai būtų skirtas atitinkamas finansavimas siekiant užtikrinti, kad ji galėtų 

sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų 

papildomoms užduotims atlikti; 

8. tikisi, kad bus paspartintas reglamento dėl bepiločių orlaivių įsigaliojimas; pažymi svarbų 

Agentūros vaidmenį užtikrinant aukščiausią aviacijos saugos lygį visoje Europoje; 

pabrėžia, kad sparčiai besikeičiant civilinei aviacijai, kaip matyti iš vis didėjančio 

bepiločių orlaivių naudojimo, Agentūrai turėtų būti suteikti reikiami finansiniai, 

materialieji ir žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų kuo geriau atlikti savo reguliavimo ir 

vykdymo užduotis saugumo ir aplinkos apsaugos srityse, tačiau nebūtų pakenkta jos 

nepriklausomumui ir nešališkumui; 

9. palankiai vertina politinį susitarimą dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių peržiūros ir 

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros įsteigimo2, kurį 2017 m. lapkričio mėn. 

sudarė Parlamentas, Taryba ir Komisija; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti išteklius, 

kurių reikia norint vykdyti naujas ir sustiprintas kompetencijas, susijusias su, be kita ko, 

civilinei aviacijai dėl konflikto zonų kylančia rizika, aplinkos apsaugos klausimais ir 

bepiločių orlaivių sertifikavimu ir registravimu; 

10. palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį kvietime teikti pasiūlymus pagal programą 

„Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir 

plėtros srityje; 

11. pritaria tam, kad būtų įsteigta darbo grupė, kuri nagrinės galimus dėl „Brexit’o“ 

kilsiančius pavojus ir jo poveikį; rekomenduoja Agentūrai šiuo klausimu glaudžiai 

bendradarbiauti su kitomis Europos institucijomis; siūlo Agentūrai tinkamu laiku pristatyti 

šios darbo grupės rezultatus Europos Parlamentui; 

12. pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. Agentūra ir Vokietijos vyriausybė pagaliau pasirašė 

susitarimą dėl EASA būstinės; palankiai vertina 2016 m. vykusį persikėlimą į naujas 

                                                 
1 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių 

civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 

91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1). 
2 Reglamentas COM(2015) 613. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų 

civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008. 
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Agentūrai skirtas patalpas; pažymi, kad, siekdama padengti 12,4 mln. EUR pastato 

atnaujinimo ir persikėlimo į naują pastatą išlaidas, Agentūra 2014–2016 m. laikotarpiu iš 

sukaupto pertekliaus skyrė 9,4 mln. EUR (2016 m. – 4,4 mln EUR) ir iš ES subsidijos – 

3 mln. EUR; 

13. siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 

finansinių metų biudžetas įvykdytas. 
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