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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de rekeningen van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ("het Agentschap") over het 
begrotingsjaar 2017 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. merkt op dat de begroting van het Agentschap voor 2017 191,6 miljoen EUR bedroeg, 
waarvan 37,8 miljoen EUR afkomstig was van EU-subsidies, 103,5 miljoen EUR van 
vergoedingen en heffingen, en 2,1 miljoen EUR van bijdragen van derde landen; is 
verheugd dat het Agentschap zeer dicht in de buurt zat van volledige uitvoering van 
zijn begroting (een uitvoeringspercentage van 99 %, ruim boven de doelstelling van de 
Commissie van 95 %); verwelkomt de evenwichtige situatie van het Agentschap wat 
vergoedingen en heffingen betreft, alsook de verhoging van de desbetreffende 
bedragen ten opzichte van 2016; neemt er kennis van dat het Agentschap 2017 
eindigde met een overschot van 2,7 miljoen EUR, waarmee het cumulatieve overschot 
op een bedrag van 54,9 miljoen EUR uitkwam; stelt ook vast dat de doelstelling van 
5 % voor de annuleringen van overdrachten in 2017 is gehaald (3,7 %);

3. verzoekt het Agentschap de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te waarborgen 
door hem direct verantwoording aan de directeur van het Agentschap (administratief) 
en de raad van bestuur (functioneel) te laten afleggen, zoals aanbevolen door de 
Rekenkamer; 

4. betreurt het dat zwakke plekken zijn geconstateerd wat openbare aanbestedingen 
betreft, voornamelijk wat diensten aangaat, hetgeen de kostenefficiëntie in gevaar 
brengt; beveelt aan om het risico aan te pakken door vaker te kiezen voor een nieuwe 
oproep tot mededinging in plaats van raamcontracten volgens het cascadesysteem; 
stelt vast dat hoewel het Financieel Reglement van het Agentschap bepaalt dat 
aanbestedingen door de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd, hetzij in het 
jaarlijks werkprogramma van het Agentschap, hetzij middels een ad-hoc 
financieringsbesluit, één IT-kadercontract ten belope van 15 miljoen EUR aanbesteed 
en ondertekend is hoewel het financieringsbesluit betrekking had op een bedrag van 
slechts 5 miljoen EUR; verzoekt het Agentschap de eigen procedures nauwgezet in 
acht te nemen en een aanvullende controlemechanisme in het leven te roepen, teneinde 
voor naleving van de openbareaanbestedingsprocedures te zorgen; neemt er kennis van 
dat het Agentschap tegen eind 2017 voor bepaalde procedures e-aanbesteding en 
e-inschrijving had ingevoerd, maar niet e-facturering; stelt ook vast dat voor 
e-facturering de specificaties in 2017 zijn gefinaliseerd; verzoekt het Agentschap de 
IT-oplossingen voor e-facturering in gang te zetten;

5. stelt vast dat bij de jaarlijkse beoordeling van de beheersnormen voor het Agentschap, 
op basis van de laatste versie van de ISO-normen en het nieuwe kader voor interne 
controles, is geconstateerd dat het beheerssysteem van het Agentschap aan de 
beheersnormen voldoet en dat dankzij een robuust monitoringsysteem op zowel de 
management-, als de procesniveaus;
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6. is verheugd dat het Agentschap, na een aanbeveling van het Parlement, in 2017 de 
reikwijdte van de belangenverklaring heeft uitgebreid tot alle personeelsleden van het 
Agentschap (en niet alleen de leidinggevenden en de medewerkers met een gevoelige 
functie), inclusief consultants met een langetermijnovereenkomst, uitzendkrachten en 
stagiairs; is verheugd dat de procedure voor de beoordeling van de 
belangenverklaringen is vereenvoudigd en nu in elektronische vorm kan verlopen; 
juicht de invoering toe van een specifieke "gedragscode voor externe deskundigen die 
het Agentschap bijstand verlenen", met de beginselen op de gebieden transparantie, 
onpartijdigheid, onafhankelijkheid en toegewijdheid aan vertrouwelijkheid van de 
externe deskundigen; herinnert eraan dat de onafhankelijkheid van het personeel van 
het Agentschap en de externe deskundigen moet worden gewaarborgd en dat 
belangenconflicten moeten worden voorkomen; merkt op dat de aankondigingen van 
vacatures niet alleen op de website van het EASA en op sociale media, maar ook op de 
website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) moeten worden 
gepubliceerd om te zorgen voor transparantie en openbaarheid en om potentiële 
kandidaten in staat te stellen kennis te nemen van vacatures;

7. neemt kennis van de resultaten van de vierde benchmarkingsexercitie betreffende het 
aantal ambten van het Agentschap, waarbij een verschuiving van posten van de 
administratieve categorieën naar de operationele categorieën is geconstateerd 
(+ 0,5 %);

8 neemt er kennis van dat de herziene basisverordening van het Agentschap1 niet zoals 
aanvankelijk de bedoeling was in 2017 in werking is getreden, hetgeen heeft 
geresulteerd in de schrapping - van de subsidie in de tweede gewijzigde begroting -
van de aanvullende personele en financiële hulpbronnen ten belope van 1,1 miljoen 
EUR die onderdeel uitmaakten van de EU-subsidie ter dekking van de nieuwe taken 
als bedoeld in het voorstel van de Commissie; neemt er kennis van dat 5 posten in de 
oorspronkelijke lijst van het aantal ambten voor 2017 gekoppeld waren aan de 
inwerkingtreding met die verordening en dat de aanwerving van die personeelsleden is 
uitgesteld; herinnert eraan dat de nieuwe EASA-basisverordening, die nieuwe 
verantwoordelijkheden toekent aan het Agentschap, in september 2018 in werking is 
getreden, en benadrukt eens te meer dat er extra financiering aan het Agentschap 
toegekend moet worden om de succesvolle invulling van deze nieuwe 
verantwoordelijkheden te verzekeren, alsook voldoende, gekwalificeerd personeel om 
de nieuwe taken uit te voeren;

9. merkt op dat Verordening (EU) nr. 2018/1139 op 11 september in werking is getreden, 
met een nieuwe afdeling voor drones en een nieuw mandaat voor het EASA waarin de 
bevoegdheden van het Agentschap worden geherdefinieerd; merkt tevens op dat die 
verordening het Agentschap machtigt om de Commissie de technische expertise voor 
te stellen voor de regulering van drones van om het even welke omvang, met inbegrip 

                                               
1 Verordening (EU) nr. 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 
1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en houdende intrekking van Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 van 22.8.2018, 
blz. 1).
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van kleine drones;

10. merkt op dat het Agentschap in 2017 een enorme toename heeft laten zien bij het 
beheer van projecten met een "earmark", waarvoor het bedrag in totaal 11,3 miljoen 
EUR bedraagt (in vergelijking met 7,3 miljoen EUR in 2016); juicht het toe dat deze 
projecten zich richten op het verbeteren van de regelgevings- en toezichtscapaciteiten 
van de nationale en regionale luchtvaartautoriteiten in de wereld, alsook op het leveren 
van een bijdrage aan onderzoeksprojecten voor het verbeteren van de mondiale 
vliegveiligheid en het bevorderen van EU-normen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem de nodige middelen te verstrekken 
voor de nieuwe en versterkte bevoegdheden, onder andere met betrekking tot risico's 
voor de burgerluchtvaart die voortkomen uit conflictgebieden, milieugerelateerde 
thema's en de certificatie en registratie van onbemande luchtvaartuigen;

12. is ingenomen met de actieve rol van het Agentschap met betrekking tot de uitnodiging 
tot het indienen van voorstellen in het kader van het Horizon 2020-programma; dringt 
er bij het Agentschap op aan actief te blijven op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling;

13. stelt vast dat het Agentschap zijn jaarlijkse risicobeoordeling in overeenstemming met 
de voor de EU-instellingen ontwikkelde methodologie heeft verricht; stelt vast dat in 
het kader van de identificatie van potentiële risico's in 2017 geen grote risico's aan het 
licht zijn gekomen;

14. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van het 
Agentschap voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2017.
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