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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, at 
regnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for 
regnskabsåret 2017 i alle væsentlige henseender er lovligt og formelt rigtigt;

2. bemærker, at agenturets årlige budget for 2017 var på 191,6 mio. EUR, hvoraf 
37,8 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 103,5 mio. EUR fra gebyrer og afgifter og 
2,1 mio. EUR fra bidrag fra tredjelande; glæder sig over, at agenturet med en 
gennemførelsesgrad på 99 % lå meget tæt på den fulde gennemførelse af agenturets 
budget og langt over Kommissionens mål på 95 %; glæder sig over agenturets 
afbalancerede situation med hensyn til gebyrer og afgifter samt over stigningen i disse 
beløb i forhold til 2016; bemærker, at agenturet afsluttede 2017 med et overskud på 
2,7 mio. EUR, hvilket bragte det akkumulerede overskud op på 54,9 mio. EUR; 
bemærker også, at målet om 5 % for bortfald af fremførsler blev overholdt i 2017 
(3,7 %);

3. tilskynder agenturet til at sikre regnskabsførerens uafhængighed ved at lade 
vedkommende rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse 
(funktionelt), således som Revisionsretten har understreget; 

4. beklager, at der er konstateret svagheder i forbindelse med udbud, hovedsagelig i 
forbindelse med tjenesteydelser, som skaber risiko for, at der ikke opnås valuta for 
pengene; henstiller, at risikoen imødegås ved oftere at vælge genåbning af udbud i 
stedet for rammekontrakter efter kaskadeprincippet; bemærker, at der – selv om det 
kræves i henhold til agenturets finansforordning, at udbud skal godkendes af 
bestyrelsen enten i agenturets årlige arbejdsprogram eller ved en ad hoc-
finansieringsafgørelse – er indgået og undertegnet én IT-rammekontrakt på 
15 mio. EUR, selv om finansieringsafgørelsen kun dækkede et beløb på 5 mio. EUR; 
opfordrer agenturet til nøje at overholde sin procedure og indføre en yderligere 
kontrolmekanisme for at sikre overholdelse af udbudsprocedurerne; bemærker, 
agenturet ved udgangen af 2017 havde indført elektronisk offentliggørelse af 
dokumenter vedrørende udbudsbekendtgørelser (e-tendering) og elektronisk afgivelse 
af bud (e-submission) i forbindelse med visse procedurer, men ikke e-fakturering; 
bemærker også, at forretningsspecifikationerne for e-fakturering blev færdiggjort i 
2017; opfordrer agenturet til at indføre IT-løsninger for e-fakturering;

5. bemærker, at den årlige vurdering af EASA's ledelsesstandarder, der er baseret på den 
seneste version af ISO-standarder og den nye interne kontrolstruktur, har konkluderet, 
at agenturets forvaltningssystem er i overensstemmelse med forvaltningsstandarderne 
takket være et robust overvågningssystem, der er blevet fastlagt på både forvaltnings-
og procesniveau;

6. glæder sig over, at agenturet på grundlag af en henstilling fra Parlamentet i 2017 
udvidede anvendelsesområdet for interesseerklæringerne til alle agenturets ansatte 
(ikke kun ledere og følsomme funktioner), herunder langtidskonsulenter, vikarer og 
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praktikanter; glæder sig over, at processen for vurdering af interesseerklæringer er 
blevet forenklet og nu kan foretages elektronisk; glæder sig over indførelsen af en 
specifik adfærdskodeks for eksterne eksperter, der støtter EASA's arbejde, som 
fastlægger principperne for eksterne eksperters gennemsigtighed, upartiskhed,
uafhængighed og fortrolighedsforpligtelser; gentager, at det er nødvendigt at sikre 
agenturets personales og eksterne eksperters uafhængighed og sikre, at der ikke er 
nogen interessekonflikter; bemærker, at stillingsopslagene bør offentliggøres ikke 
alene på EASA's websted og på de sociale medier, men også på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted for at sikre gennemsigtighed, omtale 
og mulighed for, at potentielle kandidater kan finde ledige stillinger;

7. noterer sig resultaterne af den fjerde benchmarking af agenturets stillinger, som viste 
en overførsel af stillinger fra de administrative kategorier til de operationelle 
kategorier (+ 0,5 %);

8 bemærker, at den reviderede grundforordning for agenturet1 ikke trådte i kraft i 2017 
som oprindelig planlagt, hvilket resulterede i, at de supplerende planlagte 
menneskelige og finansielle ressourcer på 1,1 mio. EUR, der oprindeligt var medtaget 
i EU's tilskud til dækning af nye opgaver i henhold til Kommissionens forslag, blev 
fjernet fra tilskuddet i ændringsbudget nr. 2; bemærker, at 5 stillinger i den oprindelige 
stillingsfortegnelse for 2017 var knyttet til forordningens ikrafttræden, og at 
rekrutteringen til dem blev udsat; minder om, at den nye EASA-grundforordning, der 
tildeler agenturet nye ansvarsområder, trådte i kraft i september 2018, og gentager 
betydningen af at tildele yderligere midler til agenturet for at sikre en vellykket 
indførelse af disse nye ansvarsområder og tilstrækkeligt personale med kvalificerede 
medarbejdere til at udføre nye opgaver;

9. bemærker, at forordning (EU) 2018/1139 den 11. september 2018 trådte i kraft, 
herunder et nyt afsnit om droner og et nyt mandat for EASA, som omdefinerer 
agenturets beføjelser; bemærker også, at denne forordning giver agenturet beføjelse til 
at foreslå Kommissionen den tekniske ekspertise til at regulere droner i alle størrelser, 
herunder de små;

10. bemærker, at agenturet i 2017 oplevede en betydelig stigning i forvaltningen af 
øremærkede projekter, som i alt beløber sig til 11,3 mio. EUR (7,3 mio. EUR i 2016); 
glæder sig over, at disse projekter har til formål at forbedre de nationale og regionale 
luftfartsmyndigheders regulerings- og tilsynskapacitet på verdensplan samt at bidrage 
til forskningsprojekter for at forbedre den globale luftfartssikkerhed og fremme EU-
standarder;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de 
nødvendige ressourcer til de nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den 
civile luftfart i konfliktområder, miljørelaterede emner og certificering og registrering 
af ubemandede luftfartøjer;

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og 
oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 
2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 
og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
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12. glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet 
Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for 
forskning og udvikling;

13. bemærker, at agenturet gennemførte sin årlige risikovurdering i overensstemmelse 
med den metode, der er udviklet for EU's organisationer; bemærker, at der i 
forbindelse med identificeringen af potentielle risici ikke opstod nogen større risici i 
2017;

14. foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017.
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