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Pozměňovací návrh 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora, že 
účetní závěrka Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za 
rozpočtový rok 2018 je ve všech 
významných ohledech legální a správná;

1. bere na vědomí zjištění Účetního 
dvora, že účetní závěrka Evropské 
agentury pro bezpečnost letectví (dále jen 
„agentura“) za rozpočtový rok 2018 je ve 
všech významných ohledech legální a 
správná;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora, že 
účetní závěrka Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za 
rozpočtový rok 2018 je ve všech 
významných ohledech legální a správná;

1. vítá zjištění Účetního dvora, že 
účetní závěrka Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví (do 11. září 2018:  
Evropská agentura pro bezpečnost 
letectví) (dále jen „agentura“) za 
rozpočtový rok 2018 je ve všech 
významných ohledech legální a správná;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že roční rozpočet 
agentury na rok 2018 činil 197,8 milionu 
EUR, z čehož 36,9 milionu EUR pocházelo 

2. konstatuje, že roční rozpočet 
agentury na rok 2018 činil 197,9 milionu 
EUR, z čehož 36,9 milionu EUR pocházelo 
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z dotace EU, 102,9 milionu EUR z 
poplatků a plateb a 2,2 milionu EUR z 
příspěvků třetích zemí; je potěšen tím, že 
míra plnění rozpočtu byla i nadále velmi 
vysoká, činila 98 %, což je výrazně nad 
95% prahem stanoveným Komisí; 
konstatuje, že míra zrušení přenesených 
prostředků je i nadále nízká, činí 1,8 %, tj. 
je pod 5% hranicí stanovenou Komisí; vítá 
skutečnost, že dosažení míry plnění 
rozpočtu a zrušení částek přenesených 
prostředků pod stanovenou hranicí 
znamená, že nedojde k žádné penalizaci u 
dotace z rozpočtu EU na rok 2020;

z dotace EU, 103,0 milionů EUR z 
poplatků a plateb a 2,0 milionu EUR z 
příspěvků třetích zemí, 1,1 milionu z 
ostatních příjmů a 54,9 milionu EUR z 
kumulovaného přebytku poplatků a 
plateb; je potěšen tím, že míra plnění 
rozpočtu byla i nadále velmi vysoká, činila 
98 %, což je výrazně nad 95% prahem 
stanoveným Komisí; konstatuje, že míra 
zrušení přenesených prostředků je i nadále 
nízká, činí 1,8 %, tj. je pod 5% hranicí 
stanovenou Komisí; vítá skutečnost, že 
dosažení míry plnění rozpočtu a zrušení 
částek přenesených prostředků pod 
stanovenou hranicí znamená, že nedojde k 
žádné penalizaci u dotace z rozpočtu EU na 
rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rok 2018 byl pro 
agenturu rokem přelomovým, protože dne 
11. září 2018 vstoupilo v platnost nové 
nařízení1; je si vědom toho, že se 
zvýšenými odpovědnostmi a větší pracovní 
zátěží se agentura musela vyrovnat s 
relativně nezměněnými zdroji, což 
způsobilo značné výzvy ve snaze splnit 
úkoly a cíle v roce 2018 a vedlo k odkladu 
nebo deprioritizaci některých činností; 
opakuje, že by měly být agentuře 
poskytnuty odpovídající finanční zdroje a 
zaměstnanci, aby byla s to plnit důležité 
úkoly, které jí jsou svěřeny;

3. zdůrazňuje zásadní význam 
agentury při zajišťování nejvyšší možné 
úrovně bezpečnosti letectví a ochrany 
životního prostředí na rychle rostoucím 
leteckém trhu; zdůrazňuje, že rok 2018 
byl pro agenturu rokem přelomovým, 
protože dne 11. září 2018 vstoupilo v 
platnost nové nařízení1; je si vědom toho, 
že se zvýšenými odpovědnostmi a větší 
pracovní zátěží agentura nezískala 
proporcionálně zvýšené zdroje, což 
způsobilo značné výzvy ve snaze splnit 
úkoly a cíle v roce 2018 a vedlo k odkladu 
nebo deprioritizaci některých činností; 
opakuje, že by měly být agentuře 
poskytnuty odpovídající finanční zdroje a 
zaměstnanci, neboť počet jejích 
zaměstnanců se ke dni 31. prosince 2018 
snížil na 767 osob (ve srovnání s 771 
zaměstnanci v roce 2017), aby byla s to 
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plnit důležité úkoly, které jí jsou svěřeny;

_________________ _________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o 
společných pravidlech v oblasti civilního 
letectví a o zřízení Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 
1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 
376/2014 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/30/EU a 
2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 
Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 
22.8.2018, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 
o společných pravidlech v oblasti civilního 
letectví a o zřízení Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) 
č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) 
č. 376/2014 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/30/EU 
a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 
Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 
22.8.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit 
finanční a lidské zdroje agentury s cílem jí 
umožnit, aby prováděla své důležité úkoly 
v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, 
zejména v souvislosti s nehodami letadel 
Boeing 737 MAX a s následnou 
nedůvěrou vůči Federálnímu leteckému 
úřadu (FAA); prohlašuje, že vzhledem ke 
ztrátě důvěry v její hlavní partnerskou 
agenturu je třeba usilovat o posílení 
zdrojů agentury s cílem ji chránit před 
ovlivňováním ze strany průmyslu, posílit 
její nezávislost a prosazovat evropské 
standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že agentura přispívá k 
vývoji inteligentních standardů týkajících 
se hluku a emisí CO2 a že odpovídá za 
ekologickou certifikaci pro některé letecké 
výrobky, letadlové části a zařízení; je 
přesvědčen, že s dalšími zdroji může 
agentura hrát vedoucí úlohu při vyvíjení a 
provádění opatření ke zlepšení 
udržitelnosti letectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá významné úsilí, jež agentura 
vyvíjí s cílem vytvořit jednotnou evropskou 
oblast pro bezpilotní letadla;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je znepokojen tím, že letectví je 
atraktivním cílem pro kybernetické útoky 
a že chyby softwaru mohou mít závažné 
dopady; vyzývá agenturu, aby společně s 
Evropským centrem pro kybernetickou 
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bezpečnost v letectví (ECCSA) dále 
zvyšovala digitální odolnost evropského 
letectví;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. je znepokojen tím, že nadcházející 
začlenění systému dálkově řízených 
letadel vyvolá obavy veřejnosti ohledně 
bezpečnosti; vyzývá agenturu, aby více 
zohledňovala obecné obavy o bezpečnost a 
obavy úřadů, pokud jde o stíhání 
pachatelů trestných činů;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá agenturu, aby zajistila, aby 
Evropa co možná nejrychleji a bez 
ohrožení bezpečnosti získala pravidla pro 
komerční prodej dronů, která budou 
jednotná a bude možné je snadno 
dodržovat; je znepokojen tím, že agentura 
nemá pro novou působnost dostatečné 
finanční a lidské zdroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že agentura 
ukončila daný rok s výsledným schodkem 
2 miliony EUR (přebytek ve výši 0,7 
milion EUR u dotovaných činností a 
schodek 2,7 milionu EUR u činností 
spojených s poplatky a platbami); bere na 
vědomí, že schodek u činností spojených s 
poplatky a platbami se odečte od úhrnného 
přebytku, který se tak sníží z 54,9 milionu 
EUR na 52,2 milionu EUR; konstatuje, že 
u činností spojených s poplatky a platbami 
se sice oproti roku 2017 zvýšily příjmy o 
1,8 milionu EUR, náklady na zaměstnance 
se ovšem zvýšily o 3,7 milionu EUR, 
správní náklady o 0,9 milionu EUR a 
operační náklady o 2,6 milionu EUR; 
konstatuje, že u činností souvisejících s 
dotací stačilo zvýšení dotace o 2 miliony 
EUR k pokrytí nárůstu správních nákladů o 
0,1 milionu EUR a operačních nákladů o 
1,4 milionu EUR;

4. bere na vědomí, že agentura 
ukončila daný rok s výsledným schodkem 
2 miliony EUR (přebytek ve výši 0,7 
milion EUR u dotovaných činností a 
schodek 2,7 milionu EUR u činností 
spojených s poplatky a platbami); bere na 
vědomí, že schodek u činností spojených s 
poplatky a platbami se odečte od úhrnného 
přebytku, který se tak sníží z 54,9 milionu 
EUR na 52,2 milionu EUR; konstatuje, že 
u činností spojených s poplatky a platbami 
se sice oproti roku 2017 zvýšily příjmy o 
1,8 milionu EUR, náklady na zaměstnance 
se ovšem zvýšily o 3,7 milionu EUR, 
správní náklady o 0,9 milionu EUR a 
operační náklady o 2,6 milionu EUR; 
konstatuje, že u činností souvisejících s 
dotací stačilo zvýšení dotace o 2 miliony 
EUR k pokrytí nárůstu správních nákladů o 
0,1 milionu EUR a operačních nákladů o 
1,4 milionu EUR; zdůrazňuje, že 
akumulace přebytku ve výši 52,2 milionu 
EUR, který pochází z činností 
financovaných letectvím, není v 
základním nařízení uvedena a že od 
rozpočtového roku 2016 nebyla 
dokončena nápravná opatření; 

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že podle 
Soudního dvora by využívání rámcových 
smluv ze strany agentury mohlo omezit 
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hospodářskou soutěž1 a;
_________________
1 a „Výroční zpráva o agenturách EU za 
rozpočtový rok 2018“, výroční zpráva, 
Evropský účetní dvůr;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá agenturu, aby zajistila, aby 
výběrová řízení a rámcové smlouvy byly 
prováděny a formulovány tak, aby 
zaručovaly spravedlivou soutěž a plný 
soulad s příslušnými právními předpisy a 
aby výsledky zadávání zakázek odpovídaly 
poměru kvality a ceny, jak Účetní dvůr 
jasně uvádí ve svých připomínkách 
ohledně legality a správnosti operací1 a;
_________________
1 a „Výroční zpráva o agenturách EU za 
rozpočtový rok 2018“, výroční 
zpráva, Evropský účetní dvůr;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá kroky, které agentura učinila v 
zájmu dosažení vyváženého zastoupení 
pohlaví, například to, že podněcuje ženy k 
podávání přihlášek do výběrových řízení, 

7. vítá kroky, které agentura učinila v 
zájmu dosažení vyváženého zastoupení 
pohlaví, například to, že podněcuje ženy k 
podávání přihlášek do výběrových řízení, 
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nabízí příznivé pracovní podmínky a 
pružné možnosti ve spojitosti s mateřskou 
dovolenou; vítá vytvoření skupiny pro 
prosazování vyváženého zastoupení 
pohlaví, která má zvyšovat informovanost 
o otázkách vyváženého zastoupení pohlaví; 
opakuje svou výzvu, aby členské státy a 
Komise měly při nominování členů 
správní rady na zřeteli vyváženost 
zastoupení pohlaví;

nabízí příznivé pracovní podmínky a 
pružné možnosti ve spojitosti s mateřskou 
dovolenou; vítá vytvoření skupiny pro 
prosazování vyváženého zastoupení 
pohlaví, která má zvyšovat informovanost 
o otázkách vyváženého zastoupení pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad 
genderovou nerovnováhou ve správní 
radě agentury, kde je z 32 členů 29 mužů 
a 3 ženy; žádá v této souvislosti Komisi a 
členské státy, aby při předkládání 
nominací do správní rady přihlížely k 
tomu, že je důležité zajistit vyvážené 
zastoupení žen a mužů; vyzývá dále 
agenturu, aby přijala opatření k zajištění 
genderově vyrovnanějšího složení svého 
vrcholného vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá skutečnost, že správní rada 
agentury přijala pokyny pro 
whistleblowing, a žádá agenturu, aby 

8. vítá skutečnost, že správní rada 
agentury přijala pokyny pro 
whistleblowing, a žádá agenturu, aby 
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zajistila jejich uplatňování; konstatuje, že 
útvary interního auditu provedly v roce 
2018 přezkum v oblasti etického jednání, 
který se týkal kodexu chování, etického 
jednání a podvodů, a návrh zprávy o auditu 
se očekával počátkem roku 2019;

zajistila jejich uplatňování; konstatuje, že 
útvary interního auditu provedly v roce 
2018 přezkum v oblasti etického jednání, 
který se týkal kodexu chování, etického 
jednání a podvodů, a návrh zprávy o auditu 
se očekával počátkem roku 2019; 
připomíná v této souvislosti, že je 
nezbytné, aby byly zavedeny záruky proti 
střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Daniel Freund

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že agentura uděluje 
letadlu potvrzení, poté co se prokáže, že 
jeho design odpovídá všem příslušným 
požadavkům na letovou způsobilost a že 
jsou všechny prvky bezpečné; poukazuje 
na to, že by měl být proveden audit s cílem 
posoudit, proč agentura měla za to, že 
Boeing 737 MAX tyto požadavky splňuje.

Or. en


