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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti (enne 11. septembrit 2018: Euroopa Lennundusohutusamet) 
(edaspidi „amet“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides 
seaduslik ja korrektne;

2. märgib, et ameti 2018. aasta eelarve oli 197,9 miljonit eurot, millest 36,9 miljonit eurot 
tuli ELi toetusest, 103,0 miljonit eurot lõivudest ja tasudest ning 2,0 miljonit eurot 
kolmandate riikide rahalisest osalusest, 1,1 miljonit eurot muudest tuludest ja 
54,9 miljonit eurot tasude ja lõivude kumuleerunud ülejäägist; väljendab heameelt selle 
üle, et eelarve täitmise määr oli jätkuvalt väga kõrge ehk 98 % ning ületas seega 
märkimisväärselt komisjoni seatud künnist, milleks on 95 %; märgib, et ülekantud 
assigneeringute tühistamise määr on jätkuvalt madal ehk 1,8 % ning seega allpool 
komisjoni seatud piirmäära, milleks on 5 %; väljendab heameelt asjaolu üle, et eelarve 
täitmise ja ülekantud summade tühistamise alaste eesmärkide saavutamine tähendab seda, 
et 2020. aasta ELi toetuse suhtes karistusi ei kohaldata;

3. rõhutab ameti üliolulist rolli maksimaalse lennundusohutuse ja keskkonnakaitse taseme 
tagamisel kiiresti kasvaval lennundusturul; rõhutab, et 2018. aasta oli ameti jaoks 
tähendusrikas aasta, sest 11. septembril 2018 jõustus uus määrus1; tunnistab, et ameti 
vastutusalade ja töökoormuse suurenemisega ei kaasnenud talle eraldatud vahendite 
proportsionaalset suurenemist, mis tekitas ametile 2018. aastal märkimisväärseid raskusi 
oma ülesannete ja eesmärkide täitmisel ning põhjustas teatavate toimingute 
edasilükkamise või mitte enam esmatähtsaks pidamise; kordab, et ametile tuleks eraldada 
piisavad rahalised vahendid ja personal (31. detsembri 2018. aasta seisuga oli töötajate 
arv vähenenud 767-le, võrreldes 771 töötajaga 2017. aastal), et ta saaks täita talle 
usaldatud olulisi ülesandeid;

4. tuletab meelde ameti panust müra ja CO2 heidet käsitlevate arukate standardite 
väljatöötamisse ning ameti vastutust lennundustoodete, osade ja seadmete 
keskkonnaohutuse sertifitseerimise eest; on veendunud, et täiendavate vahenditega võib 
amet mängida juhtivat rolli lennundussektori kestlikkuse parandamiseks vajalike 
meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel;

5. väljendab heameelt ameti märkimisväärsete jõupingutuste üle Euroopa ühtse 
droonipiirkonna loomisel;

6. tunneb muret selle pärast, et lennundus on küberrünnakute jaoks atraktiivne sihtmärk ja 
et tarkvaravigadel võivad olla tõsised tagajärjed; palub ametil koos Euroopa lennunduse 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse 
valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, 
(EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 3922/91 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1).
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küberjulgeoleku keskusega veelgi suurendada Euroopa lennunduse digitaalset 
vastupidavust;

7. tunneb muret selle pärast, et kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide (RPAS) peatne 
inkorporeerimine tekitab üldsuse hulgas muret ohutuse pärast; kutsub ametit üles võtma 
rohkem arvesse üldisi ohutuskaalutlusi ja ametiasutuste muresid seoses õigusrikkujate 
vastutusele võtmisega;

8. kutsub ametit üles tagama, et Euroopa saaks nii kiiresti kui võimalik ja ohutust 
ohustamata ühtsed ja kergesti järgitavad droonide kaubandusliku müügi eeskirjad; tunneb 
muret selle pärast, et ametil ei ole uute ülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi ja 
inimressursse;

9. märgib, et ameti üldine puudujääk oli aasta lõpus 2 miljonit eurot (0,7 miljoni euro suurune 
ülejääk toetusega seotud tegevuse puhul ning 2,7 miljoni euro suurune puudujääk tasude ja 
lõivudega seotud tegevuse puhul); märgib, et tasude ja lõivudega seotud puudujääk on 
arvatud maha kumuleerunud ülejäägist, mistõttu on see vähenenud 54,9 miljonilt eurolt 
52,2 miljonile eurole; täheldab, et tasude ja lõivudega seotud tegevuse puhul suurenes tulu 
2017. aastaga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra, kuid personalikulud suurenesid 3,7 miljoni 
euro, halduskulud 0,9 miljoni euro ja tegevuskulud 2,6 miljoni euro võrra; märgib, et 
toetusega seotud tegevuse puhul oli toetuse 2 miljoni euro võrra suurendamine piisav, et 
katta halduskulude suurenemine 0,1 miljoni euro võrra ja tegevuskulude suurenemine 
1,4 miljoni euro võrra;

10. peab kiiduväärseks meetmeid, mida on võetud ameti tõhususe suurendamiseks, näiteks 
programmi LEAP (Lean Efficiency Agility Programme) ja muid tõhususe algatusi, tänu 
millele on õnnestunud vähendada töökoormust kokku niisugusel määral, mis vastab 
16 täistööajaga töötava inimese koormusele, ning mis võimaldasid ametil ametikohti 
ümber paigutada ning tulla toime suurenenud töökoormusega ja järeltegevuse läbivaadatud 
kvaliteedinõuetega; väljendab heameelt ka finantsprotsesside ulatuslikuma 
digitaliseerimise, automatiseerimise ja lihtsustamise üle, mille tulemusel töödeldakse 86 % 
finantstehingutest paberivabalt; 

11. on rõõmus selle üle, et amet on järginud kontrollikoja soovitust tagada peaarvepidaja 
sõltumatus, mis väljendub selles, et peaarvepidaja annab nüüd tegevusalastes küsimustes 
aru ameti haldusnõukogule ja haldusalastes küsimustes ameti tegevdirektorile; 

12. väljendab heameelt meetmete üle, mida amet on võtnud soolise tasakaalu saavutamiseks, 
näiteks naiste julgustamise üle kandideerima valikumenetlustes, pakkudes emadusega 
seoses paindlikke lahendusi ja soodsaid töötingimusi; väljendab heameelt selle üle, et 
soolise tasakaalu alase teadlikkuse suurendamiseks on moodustatud soolise tasakaalu 
tugirühm; kutsub liikmesriike ja komisjoni taas üles võtma soolist tasakaalu arvesse 
haldusnõukogu liikmete nimetamisel;

13. väljendab heameelt selle üle, et ameti haldusnõukogu on võtnud vastu rikkumisest 
teatamise suunised, ja kutsub ametit üles tagama nende rakendamise; märgib, et siseauditi 
talitus tegi 2018. aastal eetikakontrolli, mis hõlmas selliseid valdkondi nagu 
käitumisjuhend, eetika ja pettus, ning et auditiaruande kavand peaks valmima 2019. aasta 
alguses; kordab sellega seoses vajadust kehtestada kaitsemeetmed huvide konfliktide 
vastu;
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14. rõhutab, et amet sertifitseerib õhusõiduki selle tõendamise alusel, et selle konstruktsioon 
vastab kõigile asjakohastele lennukõlblikkusnõuetele ja et kõik omadused on ohutud; 
juhib tähelepanu sellele, et tuleks läbi viia audit, et hinnata, miks amet leidis, et Boeing 
737 MAX vastab nendele nõuetele;

15. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel.
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