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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) 2017 finansinių metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais 
aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad 2017 m. Agentūros metinis biudžetas buvo 191,6 mln. EUR, iš kurių 
37,8 mln. EUR buvo ES subsidijos, 103,5 mln. EUR gauta iš mokesčių ir rinkliavų ir 
2,1 mln. EUR – tai trečiųjų šalių įnašai; palankiai vertina tai, kad Agentūra beveik 
visiškai įvykdė savo biudžetą (įvykdymo lygis – 99 %, t. y. gerokai aukštesnis nei 
Komisijos nustatytas 95 % tikslas); palankiai vertina subalansuotą Agentūros 
mokesčių ir rinkliavų padėtį ir šių sumų padidėjimą, palyginti su 2016 m. sumomis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra 2017 m. užbaigė turėdama 2,7 mln. EUR perteklių 
ir kad bendras perteklius siekia 54,9 mln. EUR; taip pat pažymi, kad 2017 m. buvo 
pasiektas tikslas dėl 5 % perkeltų asignavimų panaikinimo (3,7 %);

3. ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą ir šiuo tikslu padaryti 
jį tiesiogiai atsakingą Agentūros direktoriui (administracinė atskaitomybė) ir valdybai 
(funkcinė atskaitomybė), kaip nurodė Audito Rūmai; 

4. apgailestauja, kad nustatyta trūkumų viešųjų pirkimų srityje, daugiausia susijusių su 
paslaugomis, nes dėl to iškyla rizika didžiausią naudą teikiančiam lėšų panaudojimui; 
rizikos problemą rekomenduoja spręsti dažniau pasirenkant galimybę skelbti naują 
konkursą, o ne naudojantis pakopinėmis preliminariosiomis sutartimis; pažymi, kad 
remiantis Agentūros finansiniu reglamentu yra būtina, kad viešieji pirkimai būtų 
patvirtinti Agentūros metinėje darbo programoje arba ad hoc finansavimo sprendime, 
bet vienos IT bendros sutarties, kurios maksimali vertė neviršijo 15 mln. EUR, atveju 
buvo surengti viešieji pirkimai ir ji buvo pasirašyta, nors finansavimo sprendime buvo 
numatyta tik 5 mln. EUR suma; ragina Agentūrą griežtai laikytis procedūrų ir įdiegti 
papildomą kontrolės mechanizmą, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų procedūrų 
laikymasis; pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra jau buvo įdiegusi tam tikroms 
procedūroms taikomas e. konkursų ir e. pasiūlymų teikimo, bet ne e. sąskaitų faktūrų 
išrašymo priemones; taip pat pažymi, kad, kalbant apie e. sąskaitų faktūrų išrašymą, 
pasakytina, kad 2017 m. buvo baigtos rengti veiklos specifikacijos; ragina Agentūrą 
įdiegti e. sąskaitų faktūrų išrašymu skirtą IT priemonę;

5. pažymi, kad atlikus metinį EASA valdymo standartų vertinimą, pagrįstą naujausios 
versijos ISO standartais ir nauja vidaus kontrolės sistema, buvo padaryta išvada, kad 
Agentūros valdymo sistema atitinka valdymo standartus, nes sukurta patikima 
stebėsenos sistema, taikoma ir valdymo, ir procesų lygmenimis;

6. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į Parlamento rekomendaciją, Agentūroje 
2017 m. išplėsta interesų deklaracijų teikimo tvarka ir jas teikia visi Agentūros 
darbuotojai (o ne tik vadovai ir svarbias užduotis atliekantys darbuotojai), įskaitant 
ilgalaikius konsultantus, pavaduojančius darbuotojus ir stažuotojus; teigiamai vertina 
tai, kad buvo supaprastintas interesų deklaracijos vertinimo procesas ir kad dabar jį 
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galima atlikti elektroniniu būdu; palankiai vertina tai, kad pradėtas taikyti specialus 
elgesio kodeksas, skirtas EASA padedantiems išorės ekspertams, kuriame nustatomi 
išorės ekspertams taikytini skaidrumo, nešališkumo, nepriklausomumo ir 
įsipareigojimo užtikrinti konfidencialumą principai; dar kartą pakartoja, kad būtina 
užtikrinti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų nepriklausomumą, taip pat užtikrinti, 
kad nekiltų interesų konfliktai; pažymi, kad, norint užtikrinti skaidrumą, viešumą ir 
sudaryti galimiems kandidatams galimybę sužinoti apie laisvas darbo vietas, skelbimai 
apie jas turėtų būti skelbiami ne tik EASA svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje, bet 
ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) svetainėje;

7. atkreipia dėmesį į ketvirtosios Agentūros etatų lyginamosios analizės rezultatus, iš 
kurių matyti, kad etatai iš administracijos perkelti į veiklos sritį (+ 0,5 %);

8 pažymi, kad persvarstytas pagrindinis Agentūros reglamentas1 neįsigaliojo 2017 m., 
kaip buvo planuota iš pradžių, todėl papildoma 1,1 mln. EUR žmogiškiesiems ir 
finansiniams ištekliams numatyta suma, kuri iš pradžių buvo įtraukta į ES subsidiją 
siekiant finansuoti naujas užduotis pagal Komisijos pasiūlymą, buvo atimta iš 
subsidijos pagal 2-ąjį taisomąjį biudžetą; pažymi, kad pradiniame 2017 m. etatų plane 
buvo numatyti 5 etatai, susiję su minėto reglamento įsigaliojimu, ir kad darbuotojų 
įdarbinimas buvo atidėtas; primena, jog 2018 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo naujasis 
EASA pagrindinis reglamentas, kuriuo Agentūrai priskiriamos naujos pareigos, ir 
pakartoja, jog svarbu Agentūrai skirti papildomą finansavimą, siekiant užtikrinti, kad 
ji galėtų sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų 
darbuotojų naujoms užduotims atlikti;

9. pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2018/1139, įskaitant 
naują skirsnį, skirtą bepiločiams orlaiviams, ir naujus EASA įgaliojimus, kuriais iš 
naujo apibrėžiamos Agentūros kompetencijos; taip pat pažymi, kad šiuo reglamentu 
Agentūra įgaliojama siūlyti Komisijai technines ekspertines žinias visų dydžių 
bepiločių orlaivių, įskaitant mažus, naudojimui reglamentuoti;

10. pažymi, kad 2017 m. Agentūra susidūrė su gerokai išaugusiu konkrečiam tikslui skirtų 
projektų, kurių vertė iš viso siekė 11,3 mln. EUR (2016 m. ji siekė 7,3 mln. EUR), 
valdymo krūviu; teigiamai vertina tai, kad šiais projektais siekiama tobulinti 
nacionalinių ir regioninių aviacijos tarnybų reglamentavimo ir priežiūros pajėgumus 
visame pasaulyje bei prisidėti prie mokslinių tyrimų projektų aviacijos saugumui 
visame pasaulyje stiprinti ir ES standartams propaguoti;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklius, kurie būtini ryšium su naujomis ir 
sustiprintomis kompetencijomis, be kita ko, susijusiomis su grėsmėmis civilinei 
aviacijai, kurios kyla konfliktų zonose, su aplinkos srities klausimais ir su bepiločių 
orlaivių sertifikavimu bei registravimu;

12. palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį paskelbiant kvietimą teikti pasiūlymus 

                                               
1 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės 
aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 
376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 
(EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 
1).
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pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

13. pažymi, kad Agentūra, laikydamasi ES organizacijoms nustatytos metodikos, atliko 
metinį rizikos vertinimą; pažymi, kad, kalbant apie galimos rizikos nustatymą, 
pasakytina, kad 2017 m. jokia didelė rizika nebuvo matoma;

14. siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 
finansinių metų biudžetas įvykdytas.
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