
AD\1174613SL.docx PE630.389v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za promet in turizem

2018/2189(DEC)

23.1.2019

MNENJE

Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v 
letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017
(2018/2189(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini



PE630.389v02-00 2/7 AD\1174613SL.docx

SL

PA_NonLeg



AD\1174613SL.docx 3/7 PE630.389v02-00

SL

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 2017 v 
vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije v letu 2017 znašal 191,6 milijona EUR, pri 
čemer je bilo 37,8 milijona EUR zagotovljenih s subvencijami EU, 103,5 milijona EUR 
s pristojbinami in taksami ter 2,1 milijona EUR s prispevki tretjih držav; je zadovoljen, 
da je bila agencija z 99-stopnjo izvrševanja zelo blizu polnemu izvrševanju proračuna, 
kar je precej nad 95-odstotnim ciljem, ki ga je določila Komisija; pozdravlja, da je 
stanje v agenciji v zvezi s pristojbinami in taksami stabilno ter da so se ti zneski v 
primerjavi z letom 2016 povečali; ugotavlja, da je agencija leto 2017 končala s 
presežkom v znesku 2,7 milijona EUR, kar pomeni, da skupni nabrani presežek znaša 
54,9 milijona EUR; ugotavlja tudi, da je bil v letu 2017 izpolnjen cilj 5 % za 
razveljavljene prenose sredstev (3,7 %);

3. spodbuja agencijo, naj zagotovi neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal 
neposredno direktorju agencije (po administrativni strani) in upravnemu odboru (v zvezi 
s svojim delom), kot je poudarilo Računsko sodišče; 

4. obžaluje, da so bile pri javnem naročanju ugotovljene pomanjkljivosti, povečini v zvezi 
s storitvami, to pa ogroža stroškovno učinkovitost; priporoča, naj se tveganje obravnava 
tako, da se namesto kaskadnih okvirnih pogodb pogosteje ponovno zbirajo javne 
ponudbe; ugotavlja, da finančna uredba agencije zahteva, da javna naročila potrdi 
upravni odbor bodisi v letnem delovnem programu agencije ali s priložnostnim 
finančnim sklepom, vendar je bil naročen in podpisan okvirni sporazum za storitve IT v 
največji vrednosti 15 milijonov EUR, čeprav je sklep o financiranju zajemal znesek 
zgolj 5 milijonov EUR; poziva agencijo, naj dosledno spoštuje uveljavljeni postopek in 
uvede dodatni kontrolni mehanizem, s katerim bi zagotovila skladnost s postopki 
javnega naročanja; ugotavlja, da je agencija do konca leta 2017 za nekatere postopke 
uvedla elektronsko objavo dokumentacije in elektronsko oddajo ponudb, ne pa tudi 
izdaje elektronskih računov; ugotavlja tudi, da je v zvezi z izdajo elektronskih računov 
v letu 2017 dokončno pripravila poslovne specifikacije; poziva agencijo, naj pripravi 
informacijske rešitve za izdajo elektronskih računov;

5. ugotavlja, da je bilo v letni oceni standardov upravljanja EASA, opravljeni na podlagi 
zadnje različice standardov ISO in novega okvira notranjega nadzora, ugotovljeno, da je 
sistem upravljanja v agenciji po zaslugi zanesljivega sistema za spremljanje, 
vzpostavljenega tako na upravljavski kot na procesni ravni, skladen s standardi 
upravljanja;

6. je zadovoljen, da je agencija na podlagi priporočila Parlamenta leta 2017 k 
posredovanju izjave o interesih pozvala vse zaposlene (ne le vodstvenega kadra in 
uslužbencev na občutljivih položajih), vključno z dolgotrajnimi svetovalci, začasnimi 
uslužbenci in praktikanti; pozdravlja, da je bil poenostavljen proces ocenjevanja izjav o 
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interesih, ki je zdaj mogoč v elektronski obliki; pozdravlja uvedbo posebnega „kodeksa 
ravnanja za zunanje strokovnjake, ki sodelujejo z agencijo EASA“, s katerim se 
vzpostavljajo načela preglednosti, neodvisnosti, nepristranskosti in molčečnosti 
zunanjih strokovnjakov; ponavlja, da je treba zagotoviti neodvisnost uslužbencev in 
zunanjih strokovnjakov agencije ter zagotoviti, da ne bo nasprotij interesov; ugotavlja, 
da bi bilo treba za zagotovitev preglednosti, obveščenosti in za to, da bi bili potencialni 
kandidati seznanjeni s prostimi delovnimi mesti, obvestila o prostih delovnih mestih 
objaviti ne le na spletnem mestu in družbenih medijih agencije EASA, ampak tudi na 
spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO);

7. je seznanjen z rezultati četrte primerjalne analize v zvezi z delovnimi mesti v agenciji, 
ki je pokazala, da so bila nekatera delovna mesta prenesena iz upravne kategorije v 
operativno kategorijo (+ 0,5 %);

8. ugotavlja, da spremenjena temeljna uredba agencije1 ni začela veljati v letu 2017, kakor 
je bilo sprva predvideno, zaradi česar so bili dodatni načrtovani človeški in finančni viri 
v višini 1,1 milijona EUR, ki so bili prvotno vključeni v nepovratna sredstva EU, 
namenjena novim nalogam v skladu s predlogom Komisije, črtani iz nepovratnih 
sredstev v drugi spremembi proračuna; ugotavlja, da je bilo pet delovnih mest v 
prvotnem kadrovskem načrtu za leto 2017 povezanih z začetkom veljavnosti te uredbe, 
zato je bila njihova zapolnitev preložena; želi spomniti, da je nova temeljna uredba 
agencije EASA, ki agenciji podeljuje nove pristojnosti, začela veljati septembra 2018, 
in poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti dodatna sredstva, da bo kos novim 
pristojnostim, pa tudi zadostne in ustrezno kvalificirane kadrovske vire, da bo lahko 
izpolnjevala nove naloge;

9. je seznanjen, da je 11. septembra 2018 začela veljati Uredba (EU) št. 2018/1139, 
vključno z novim oddelkom o dronih in novim mandatom agencije EASA, ki na novo 
opredeljuje njene pristojnosti; je seznanjen tudi, da ta uredba agencijo pooblašča, da 
Komisiji ponudi tehnično znanje za regulacijo dronov vseh velikosti, tudi majhnih;

10. je seznanjen, da se je leta 2017 agencija soočila z znatnim povečanjem pri upravljanju 
dodeljenih projektov, ki skupaj znašajo 11,3 milijona EUR (7,3 milijona EUR v letu 
2016); pozdravlja, da so ti projekti namenjeni izboljšanju regulativnih in nadzornih 
zmožnosti nacionalnih in regionalnih letalskih organov po vsem svetu, pa tudi 
prispevanju k raziskovalnim projektom, da bi se povečala svetovna letalska varnost in 
spodbujali standardi EU;

11. 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;

12. pozdravlja dejavno vlogo agencije pri razpisih v okviru programa Obzorje 2020; poziva 
jo, naj ostane dejavna na področju raziskav in razvoja;

                                               
1 Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju 
civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 
2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91, UL L 212, 22.8.2018, str. 1.
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13. ugotavlja, da je agencija opravila letno ocenjevanje tveganja v skladu z metodologijo za 
organizacije EU; ugotavlja, da se v letu 2017 ni pojavilo nobeno od predhodno 
opredeljenih tveganj;

14. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017.
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