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POBUDE 

 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 2016 v 

vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije v letu 2016 znašal 193,4 milijona EUR, pri 

čemer je bilo 36,4 milijona EUR zagotovljenih s subvencijami EU, 95,9 milijona EUR s 

pristojbinami in taksami ter 2,1 milijona EUR s prispevki tretjih držav; je zadovoljen, da 

je agencija dosegla najvišjo stopnjo izvrševanja proračuna doslej – 99 %; ugotavlja, da 

je z vidika proračuna agencija leto 2016 zaključila z izgubo v višini 9,3 milijona EUR, 

od tega je 1,6 milijona EUR povezanih z dejavnostmi, financiranimi s subvencijami EU, 

7,7 milijona EUR pa z dejavnostmi, financiranimi s pristojbinami in taksami; nadalje 

ugotavlja, da je agencija primanjkljaj v višini 7,7 milijona EUR odštela od zbranega 

presežka, s čimer je slednjega zmanjšala z 59,9 milijona EUR na 52,3 milijona EUR, 

zdaj pa čaka navodila Komisije v zvezi z izgubo v višini 1,6 milijona EUR, povezano s 

subvencijami; 

3. ugotavlja, da je bilo od 6,8 milijona EUR, prenesenih v proračunsko leto 2016, 

izplačanih 96 %, kar je več od 95-odstotnega cilja Komisije; iz proračunskega leta 2016 

je bilo v proračunsko leto 2017 prenesenih 81,5 milijona EUR, kar je zajemalo 

9,2 milijona EUR samodejnega prenosa in 72,3 milijona EUR sredstev, povezanih z 

dejavnostmi certificiranja, ki se obravnavajo kot namenski prejemki; 

4. ugotavlja, da je bilo v letu 2016 izvedenih 18 naknadnih pregledov, in sicer letni 

naknadni pregled dodatkov za izobraževanje, vračil stroškov za službene poti zunanjih 

strokovnjakov, zaključenih postopkov javnih naročil in vračil stroškov za službene poti; 

je zadovoljen, da so bile na splošno vse pregledane transakcije zakonite in pravilne; 

5. ponavlja, da je treba zagotoviti neodvisnost uslužbencev in zunanjih strokovnjakov 

agencije; v zvezi s tem pozdravlja potekajoča prizadevanja za ustrezno preprečevanje in 

upravljanje navzkrižij interesov ob upoštevanju pripomb Parlamenta; ugotavlja, da je 

agencija poskrbela za ustrezno usposabljanje zaposlenih, da vodi register navzkrižij 

interesov in da še naprej izvaja pregled svoje politike o nepristranskosti in neodvisnosti: 

preprečevanju in blaženju navzkrižja interesov, da bi še dodatno izboljšala notranji 

postopek izpolnjevanja, pregledovanja in posodabljanja izjav o interesih za uslužbence 

agencije; pozdravlja, da je bilo več kot 80 % zaposlenih v agenciji do konca leta 2016 

na usposabljanjih o preprečevanju goljufij, in spodbuja agencijo, naj poskuša zagotoviti, 

da bo na takšnih usposabljanjih 100 % njenih zaposlenih; poleg tega ugotavlja, da je 

agencija pripravila kodeks ravnanja, ki vključuje pravilnik o navzkrižju interesov in 

izjavo o interesih za zunanje strokovnjake, ki pomagajo pri delu agencije, ter da je ta 

kodeks ravnanja pripomogel k izboljšanju kakovosti dela agencija in zagotavljanju 

boljšega upravljanja njenih nalog; 
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6. je seznanjen z rezultati tretje primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so 

pokazali, da je 12,5 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 

81,0 % operativnim nalogam, 6,4 % pa nevtralnim (finančnim/nadzornim in 

jezikovnim) nalogam; je zadovoljen, da je v letno poročilo za leto 2016 vključena tudi 

razčlenitev zaposlenih po kategorijah in sektorjih ter razčlenitev glede na vire 

financiranja njihovih dejavnosti (iz pristojbin in taks oziroma subvencij Unije), ki kaže, 

da je 60,4 % delovnih mest, vključno s 50,1 % operativnih delovnih mest, financiranih s 

pristojbinami in taksami, 33,8 % delovnih mest pa s subvencijami Unije; ugotavlja, da 

je agencija že drugo leto zapored zapolnila vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim 

načrtom; opaža, da je v tem kadrovskem načrtu razhajanje med različnimi delovnimi 

mesti kategorij AD in AST, ki so odobrena na podlagi proračuna EU, in delovnimi 

mesti, ki so dejansko zasedena, ter poziva agencijo, naj odpravi to neravnovesje; 

7. ponavlja, da revizija Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1 

predvideva razširitev pristojnosti agencije, zato je treba pri dodeljevanju novih 

pristojnosti v celoti upoštevati vlogo novih tehnologij, kot so sistemi daljinsko 

pilotiranega zrakoplova; poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti ustrezna 

sredstva, da bo kos novim pristojnostim, pa tudi zadostne in ustrezno kvalificirane 

kadrovske vire, da bo lahko izpolnjevala dodatne naloge; 

8. pričakuje hitrejši začetek veljavnosti evropske uredbe o brezpilotnih zrakoplovih; 

opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju največje možne stopnje letalske 

varnosti po vsej Evropi; poudarja, da je treba agenciji, glede na hitro razvijajoče se 

storitve civilnega letalstva, kot kaže vse bolj razširjena uporaba brezpilotnih 

zrakoplovov, zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, ki ji bodo 

omogočili uspešno opravljanje regulativnih in izvršilnih nalog na področjih varnosti in 

varstva okolja, ne da bi bili pri tem ogroženi njena neodvisnost in nepristranskost; 

9. pozdravlja politični dogovor o pregledu skupnih pravil na področju civilnega letalstva in 

ustanovitve Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu2, kot so ga novembra 2017 

dosegli Parlament, Svet in Komisija; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo 

potrebne vire za nove in okrepljene pristojnosti, ki med drugim zadevajo tveganja za 

civilno letalstvo na območjih konfliktov, okoljske teme ter certificiranje in registracijo 

brezpilotnih zrakoplovov; 

10. pozdravlja dejavno vlogo agencije pri razpisih v okviru programa Obzorje 2020; poziva 

agencijo, naj ostane dejavna na področju raziskav in razvoja; 

11. podpira ustanovitev delovne skupine, ki bo preučila morebitna tveganja in posledice 

izstopa Združenega kraljestva iz EU; priporoča agenciji, naj glede tega tesno sodeluje z 

drugimi evropskimi institucijami; predlaga, da agencija Evropskemu parlamentu 

pravočasno predstavi ugotovitve te delovne skupine; 

12. ugotavlja, da sta agencija in nemška vlada decembra 2016 končno podpisali sporazum o 

                                                 
1 Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na 

področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive 

Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1). 
2 Uredba COM(2015)0613: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju 

civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta. 
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sedežu Evropske agencije za varnost v letalstvu; pozdravlja selitev v nove namensko 

urejene prostore v letu 2016; ugotavlja, da je agencija za kritje stroškov v višini 

12,4 milijona EUR za prenovo in selitev v novo stavbo v obdobju 2014–2016 porabila 

9,4 milijona EUR (4,4 milijona EUR leta 2016) iz zbranega presežka in 3 milijone EUR 

iz subvencij EU; 

13. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede 

izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016. 
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