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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech podstatných 
ohledech legální a správná;

2. bere na vědomí, že roční rozpočet agentury na rok 2017 činil 191,6 milionu EUR, z 
čehož 37,8 milionu EUR pocházelo z dotací EU, 103,5 milionu EUR z poplatků a 
plateb a 2,1 milionu EUR z příspěvků třetích zemí; je potěšen tím, že agentura dosáhla 
99% míry plnění rozpočtu, čímž se velmi přiblížila jeho vyčerpání a výrazně 
překročila 95% cíl stanovený Komisí; vítá vyváženou situaci agentury, pokud jde o 
poplatky a platby, a také zvýšení těchto částek ve srovnání s rokem 2016; konstatuje, 
že agentura skončila rok 2017 s přebytkem ve výši 2,7 milionu EUR, čímž 
kumulovaný přebytek dosáhl výše 54,9 milionu EUR; dále konstatuje, že cíl ve výši 5 
% pro zrušení přenesených prostředků byl v roce 2017 splněn (3,7 %);

3. vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný 
řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně), jak zdůraznil Účetní dvůr; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že byly zjištěny nedostatky ve veřejných zakázkách, 
především na služby, které ohrožovaly optimální využití prostředků; doporučuje řešit 
toto riziko tím, že se bude častěji využívat opětovného otevření soutěže místo 
vícenásobných rámcových smluv; konstatuje, že ačkoli podle finančního nařízení 
agentury musí být veřejné zakázky schváleny správní radou buď v ročním pracovním 
programu agentury, nebo prostřednictvím rozhodnutí o financování přijatého ad hoc, 
agentura sjednala a uzavřela jednu rámcovou smlouvu v oblasti informačních 
technologií v maximální výši 15 milionů EUR, přestože rozhodnutí o financování se 
vztahovalo pouze na částku 5 milionů EUR; vyzývá agenturu, aby důsledně 
dodržovala svůj postup a zavedla dodatečný kontrolní mechanismus, který by 
zajišťoval soulad s postupy zadávání veřejných zakázek; konstatuje, že agentura do 
konce roku 2017 zavedla u některých typů řízení elektronické zadávání zakázek a 
elektronické podávání nabídek, avšak nikoli elektronickou fakturaci; rovněž si všímá 
toho, že pro elektronickou fakturaci byly v roce 2017 dokončeny provozní specifikace; 
vybízí agenturu, aby zavedla IT řešení pro elektronickou fakturaci;

5. konstatuje, že každoroční posouzení norem řízení agentury EASA na základě 
nejnovějších norem ISO a nového rámce vnitřní kontroly dospělo k závěru, že systém 
řízení agentury je díky účinnému systému monitorování, který byl zaveden na úrovni 
řízení i procesů, v souladu s normami řízení;

6. vítá, že agentura na základě doporučení Parlamentu rozšířila v roce 2017 oblast 
působnosti prohlášení o zájmech na všechny zaměstnance agentury (nejen na 
zaměstnance v řídicích a citlivých funkcích), včetně dlouhodobých poradců, 
dočasných zaměstnanců a stážistů; vítá skutečnost, že proces posuzování prohlášení o 
zájmech byl zjednodušen a že je nyní možné provádět ho v elektronické podobě; vítá 
zavedení zvláštního kodexu chování pro externí odborníky spolupracující s agenturou 
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EASA, který stanoví zásady transparentnosti, nestrannosti a nezávislosti a povinnost 
externích odborníků zachovávat důvěrnost; znovu opakuje, že je nutné zajistit 
nezávislost zaměstnanců agentury i externích odborníků i to, aby nedocházelo ke 
střetu zájmů; konstatuje, že aby byla zajištěna transparentnost a publicita a aby se 
případní kandidáti dozvědět o volných pracovních místech, měla by se oznámení o 
volných pracovních místech zveřejňovat nejen na internetových stránkách agentury 
EASA a v sociálních médiích, ale i na internetových stránkách Evropského úřadu pro 
výběr personálu (EPSO);

7. bere na vědomí výsledky čtvrté srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která 
ukázala, že došlo k přesunu pracovních míst z administrativních kategorií do 
provozních kategorií (+ 0,5 %);

8 konstatuje, že revidované základní nařízení agentury1 nevstoupilo v roce 2017 v 
platnost, jak se původně očekávalo, což mělo za následek, že z dotace ve druhém 
opravném rozpočtu byly vypuštěny dodatečné plánované lidské a finanční zdroje ve 
výši 1,1 milionu EUR, které byly původně zahrnuty do dotace EU určené na nové 
úkoly v rámci návrhu Komise; konstatuje, že 5 pracovních míst v původním plánu 
pracovních míst na rok 2017 souviselo se vstupem tohoto nařízení v platnost a že 
přijímání pracovníků na tato pracovní místa bylo odloženo; připomíná, že nové
základní nařízení o EASA, které agentuře ukládá nové povinnosti, vstoupilo v platnost 
v září 2018, a znovu opakuje, že je důležité agentuře přidělit další prostředky, aby 
mohla úspěšně plnit nové povinnosti, a odpovídající počet kvalifikovaných 
zaměstnanců pro nové úkoly;

9. konstatuje, že dne 11. září 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 2018/1139, které 
obsahuje nový oddíl týkající se dronů a nový mandát agentury EASA, jenž nově 
upravuje pravomoci agentury; konstatuje rovněž, že tímto nařízením se agentuře 
svěřuje pravomoc předkládat Komisi odborné poznatky za účelem regulace dronů 
všech velikostí, a to včetně malých;

10. konstatuje, že agentura v roce 2017 zaznamenala významný nárůst, pokud jde o řízení 
vyčleněných projektů, které celkem dosahovaly objemu 11,3 milionu EUR (7,3 
milionu EUR v roce 2016);  vítá, že tyto projekty jsou zaměřeny na zlepšení 
schopností vnitrostátních a regionálních leteckých úřadů po celém světě v oblasti 
regulace a dohledu a rovněž že mají přispět k výzkumným projektům, jejichž cílem je 
zvýšit celkovou bezpečnost letectví a podporovat normy EU;

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a 
posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají 
z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a 
registrace bezpilotních letounů;

12. vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech 
v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a 
(ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).
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Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a 
vývoje;

13. konstatuje, že agentura provedla své každoroční posouzení rizik v souladu s 
metodikou vypracovanou pro organizace EU; všímá si toho, že v souvislosti se 
zjišťováním možných rizik se v roce 2017 nenaplnila žádná významná rizika;

14. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.
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