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Módosítás 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az 
ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját minden lényeges 
szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek minősítette;

1. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség (az 
ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját minden lényeges 
szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek minősítette;

Or. it

Módosítás 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az 
ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját minden lényeges 
szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek minősítette;

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az 
Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynöksége (2018. szeptember 11. előtt: 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) 
(az ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját minden lényeges 
szempontból jogszerűnek és 
szabályszerűnek minősítette;

Or. en

Módosítás 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy az 2. tudomásul veszi, hogy az 
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ügynökség éves költségvetése 2018-ban 
197,8 millió EUR volt, amelyből 36,9 
millió EUR származott uniós támogatásból, 
102,9 millió EUR a beszedett díjakból és 
illetékekből, illetve 2,2 millió EUR 
harmadik országok hozzájárulásaiból; örül, 
hogy a költségvetés végrehajtási aránya 
továbbra is nagyon magas – 98% –, ami 
jelentősen meghaladja a Bizottság által 
meghatározott 95%-os küszöbértéket; 
megjegyzi, hogy az átvitelek törlésének 
aránya továbbra is alacsony – 1,8% –, ami 
a Bizottság által meghatározott 5%-os 
határérték alatt van; üdvözli, hogy a 
költségvetés végrehajtása és az átvitt 
összegek törlése tekintetében 
meghatározott célértékek teljesítése azt 
jelenti, hogy a 2020. évi uniós támogatásra 
nem fognak büntetést kiszabni;

ügynökség éves költségvetése 2018-ban 
197,9 millió EUR volt, amelyből 36,9 
millió EUR származott uniós támogatásból, 
103,0 millió EUR a beszedett díjakból és 
illetékekből, illetve 2,0 millió EUR 
harmadik országok hozzájárulásaiból, 1,1 
millió EUR egyéb bevételekből és 54,9 
millió EUR a díjakból és illetékekből 
felhalmozódott többletből;  örül, hogy a 
költségvetés végrehajtási aránya továbbra 
is nagyon magas – 98% –, ami jelentősen 
meghaladja a Bizottság által meghatározott 
95%-os küszöbértéket; megjegyzi, hogy az 
átvitelek törlésének aránya továbbra is 
alacsony – 1,8% –, ami a Bizottság által 
meghatározott 5%-os határérték alatt van; 
üdvözli, hogy a költségvetés végrehajtása 
és az átvitt összegek törlése tekintetében 
meghatározott célértékek teljesítése azt 
jelenti, hogy a 2020. évi uniós támogatásra 
nem fognak büntetést kiszabni;

Or. en

Módosítás 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy 2018 
mérföldkő volt az ügynökség számára, 
mivel az új rendelet 2018. szeptember 11-
én lépett hatályba1; elismeri, hogy az 
ügynökség megnövekedett felelősségi köre 
és munkaterhelése viszonylag stabil 
forrásokkal párosult, ami 2018-ban 
jelentős kihívást jelentett feladatainak és 
célkitűzéseinek teljesítése szempontjából, 
és egyes tevékenységek elhalasztásához 
vagy prioritásuk megvonásához vezetett; 
megismétli, hogy az ügynökség számára 
megfelelő pénzügyi forrásokat és 
személyzetet kell biztosítani a rábízott 
fontos feladatok elvégzéséhez;

3. kiemeli az ügynökség alapvető 
szerepét a repülésbiztonság és a 
környezetvédelem lehető legmagasabb 
szintjének biztosításában a gyorsan 
növekvő légi közlekedési piacon; 
hangsúlyozza, hogy 2018 mérföldkő volt 
az ügynökség számára, mivel az új rendelet 
2018. szeptember 11-én lépett hatályba1; 
elismeri, hogy az ügynökség 
megnövekedett felelősségi köre és 
munkaterhelése nem párosult a források 
arányos növekedésével, ami 2018-ban 
jelentős kihívást jelentett feladatainak és 
célkitűzéseinek teljesítése szempontjából, 
és egyes tevékenységek elhalasztásához 
vagy prioritásuk megvonásához vezetett; 
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megismétli, hogy a rábízott fontos 
feladatok elvégzése érdekében az 
ügynökség számára megfelelő pénzügyi 
forrásokat és személyzetet kell biztosítani, 
amely 2018. december 31-én 767 
alkalmazottra csökkent (szemben a 2017. 
évi 771 alkalmazottal);

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a 
polgári légi közlekedés területén 
alkalmazandó közös szabályokról és az 
Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 
2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 
996/2010/EU, a 376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és 
a 216/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
212., 2018.8.22., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) 
a polgári légi közlekedés területén 
alkalmazandó közös szabályokról és az 
Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynökségének létrehozásáról és a 
2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 
996/2010/EU, a 376/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2014/30/EU és a 2014/53/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és 
a 216/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

Or. en

Módosítás 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy növelni kell az 
ügynökség pénzügyi és emberi 
erőforrásait annak érdekében, hogy el 
tudja látni fontos biztonsági és védelmi 
feladatait, különös tekintettel a Boeing 
737 MAX balesetekre és az azokat követő 
bizalmatlanságra a Szövetségi 
Légiközlekedési Hivatallal (FAA) 
szemben; kijelenti, hogy a fő 
partnerügynökségébe vetett bizalom 
elvesztése miatt erőfeszítéseket kell tenni 
az ügynökség erőforrásainak 
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megerősítésére annak érdekében, hogy 
megvédjék azt az ipartól, megerősítsék 
függetlenségét és előmozdítsák az európai 
normákat;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet az ügynökségnek a zaj- 
és CO2-kibocsátásra vonatkozó intelligens 
szabványok kidolgozásához való 
hozzájárulására, valamint a 
repüléstechnikai termékek, alkatrészek és 
berendezések környezetvédelmi 
tanúsításával kapcsolatos felelősségére; 
úgy véli, hogy további forrásokkal az 
ügynökség vezető szerepet játszhat a légi 
közlekedés fenntarthatóságának javítását 
célzó intézkedések kidolgozásában és 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 7
Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli az ügynökség által az 
egységes európai drónövezet létrehozása 
érdekében tett jelentős erőfeszítéseket;

Or. de
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Módosítás 8
Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. aggódik amiatt, hogy a légi 
közlekedés vonzó célpont az informatikai 
támadások számára, és hogy a 
szoftverhibák súlyos következményekkel 
járhatnak; felhívja az ügynökséget, hogy 
az Európai Légi Közlekedési 
Kiberbiztonsági Központtal (ECCSA) 
együtt erősítse tovább az európai légi 
közlekedés digitális ellenálló képességét;

Or. de

Módosítás 9
Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. aggódik amiatt, hogy a 
távirányított légijármű-rendszerek közelgő 
beépítése biztonsági aggályokat vet fel a 
lakosság körében; felhívja az 
ügynökséget, hogy nagyobb mértékben 
vegye figyelembe a hatóságok általános 
biztonsággal és az elkövetők 
büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos 
aggályait;

Or. de

Módosítás 10
Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3d. felhívja az ügynökséget annak 
biztosítására, hogy Európa a lehető 
leggyorsabban biztonságos, egységes és 
könnyen teljesíthető szabályokkal 
rendelkezzen a drónok kereskedelmi 
üzemeltetésére vonatkozóan; aggódik 
amiatt, hogy az ügynökség nem 
rendelkezik elegendő pénzügyi és emberi 
erőforrással az új feladat ellátásához;

Or. de

Módosítás 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az ügynökség 
összesen 2 millió EUR-s hiánnyal zárta az 
évet (0,7 millió EUR többlet a támogatási 
tevékenységek kapcsán és 2,7 millió EUR 
hiány a díjakból és illetékekből 
finanszírozott tevékenységek kapcsán); 
megjegyzi, hogy a díjak és illetékek hiánya 
levonásra kerül a felhalmozott többletből, 
54,9 millió EUR-ról 52,2 millió EUR-ra 
csökkentve azt; megállapítja, hogy a 
díjakból és illetékekből finanszírozott 
tevékenységek tekintetében a bevétel 2017-
hez képest 1,8 millió EUR-val nőtt, 
ugyanakkor a személyzeti költségek 3,7 
millió EUR-val, az igazgatási költségek 0,9 
millió EUR-val, a működési költségek 
pedig 2,6 millió EUR-val nőttek; 
megjegyzi, hogy a támogatásfüggő 
tevékenységek esetében a támogatás 2 
millió EUR-val történő növelése elegendő 
volt az igazgatási költségek 0,1 millió 
EUR-val, az operatív kiadások pedig 1,4 
millió EUR-val történő növekedésének 
fedezésére;

4. megjegyzi, hogy az ügynökség 
összesen 2 millió EUR-s hiánnyal zárta az 
évet (0,7 millió EUR többlet a támogatási 
tevékenységek kapcsán és 2,7 millió EUR 
hiány a díjakból és illetékekből 
finanszírozott tevékenységek kapcsán); 
megjegyzi, hogy a díjak és illetékek hiánya 
levonásra kerül a felhalmozott többletből, 
54,9 millió EUR-ról 52,2 millió EUR-ra 
csökkentve azt; megállapítja, hogy a 
díjakból és illetékekből finanszírozott 
tevékenységek tekintetében a bevétel 2017-
hez képest 1,8 millió EUR-val nőtt, 
ugyanakkor a személyzeti költségek 3,7 
millió EUR-val, az igazgatási költségek 0,9 
millió EUR-val, a működési költségek 
pedig 2,6 millió EUR-val nőttek; 
megjegyzi, hogy a támogatásfüggő 
tevékenységek esetében a támogatás 2 
millió EUR-val történő növelése elegendő 
volt az igazgatási költségek 0,1 millió 
EUR-val, az operatív kiadások pedig 1,4 
millió EUR-val történő növekedésének 
fedezésére; hangsúlyozza, hogy a légi 
közlekedés által finanszírozott 
tevékenységekből származó 52,2 millió 
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eurós többlet felhalmozását az alapító 
rendelet nem irányozza elő, és hogy a 
korrekciós intézkedéseket a 2016-os 
pénzügyi év óta nem hajtották végre;

Or. it

Módosítás 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a Számvevőszék 
szerint a keretszerződések ügynökség 
általi alkalmazása korlátozhatja a 
versenyt1a;
_________________
1a Éves jelentés az uniós ügynökségekről a 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan, 
Számvevőszék

Or. it

Módosítás 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja az ügynökséget annak 
biztosítására, hogy a közbeszerzési 
eljárásokat és a keretszerződéseket úgy 
folytassák le és kössék meg, hogy azok 
lehetővé tegyék a tisztességes versenyt és 
biztosítsák az alkalmazandó 
jogszabályoknak való teljes megfelelést, 
valamint a jó ár-érték arányt biztosító 
szerződéseket, amint azt a Számvevőszék a 
tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozó 
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észrevételeiben kiemelte1a;
_________________
1a Éves jelentés az uniós ügynökségekről a 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan, 
Számvevőszék

Or. it

Módosítás 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli az ügynökség által a nemek 
közötti egyensúly elérése érdekében tett 
lépéseket, például a női pályázatok 
ösztönzését a kiválasztási eljárások során, 
kedvező munkafeltételeket és az 
anyasághoz kapcsolódó rugalmas 
megoldásokat kínálva; üdvözli a nemek 
közötti egyensúly előmozdításával 
foglalkozó csoport létrehozását a nemek 
közötti egyensúly kérdéseinek tudatosítása 
érdekében; ismételten felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy az 
igazgatótanács tagjainak kinevezésekor 
vegyék figyelembe a nemek közötti 
egyensúlyt;

7. üdvözli az ügynökség által a nemek 
közötti egyensúly elérése érdekében tett 
lépéseket, például a női pályázatok 
ösztönzését a kiválasztási eljárások során, 
kedvező munkafeltételeket és az 
anyasághoz kapcsolódó rugalmas 
megoldásokat kínálva; üdvözli a nemek 
közötti egyensúly előmozdításával 
foglalkozó csoport létrehozását a nemek 
közötti egyensúly kérdéseinek tudatosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
ügynökség igazgatótanácsában nem 
valósult meg a nemek közötti egyensúly, 
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mivel a 32 igazgatótanácsi tagból 29 férfi, 
és mindössze 3 nő; e tekintetben azzal a 
kéréssel fordul a Bizottsághoz és a 
tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács 
tagsági tisztségének betöltésére javasolt 
jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem 
előtt a nemek közötti egyensúly 
biztosításának fontosságát; felkéri 
továbbá az ügynökséget, hogy hozzon 
intézkedéseket a felső vezetésen belüli 
nemek közötti egyensúly javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Daniel Freund

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli, hogy az ügynökség 
igazgatótanácsa elfogadta a visszaélések 
bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat, 
és felhívja az ügynökséget, hogy biztosítsa 
azok végrehajtását; megjegyzi, hogy a 
Belső Ellenőrzési Szolgálat 2018-ban 
etikai felülvizsgálatot végzett, amely a 
magatartási kódex, az etika és a csalás 
területeire terjedt ki, és az ellenőrzési 
jelentés tervezete 2019 elejére várható;

8. üdvözli, hogy az ügynökség 
igazgatótanácsa elfogadta a visszaélések 
bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat, 
és felhívja az ügynökséget, hogy biztosítsa 
azok végrehajtását; megjegyzi, hogy a 
Belső Ellenőrzési Szolgálat 2018-ban 
etikai felülvizsgálatot végzett, amely a 
magatartási kódex, az etika és a csalás 
területeire terjedt ki, és az ellenőrzési 
jelentés tervezete 2019 elejére várható; 
ezzel összefüggésben megismétli, hogy 
biztosítékokra van szükség az 
összeférhetetlenségek ellen;

Or. en

Módosítás 17
Daniel Freund

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. kiemeli, hogy az ügynökség a légi 
járművekre annak igazolása alapján ad ki 
tanúsítványt, hogy azok kialakítása 
megfelel valamennyi vonatkozó 
légialkalmassági követelménynek és 
minden elemük biztonságos; rámutat, 
hogy ellenőrzést kell végezni annak 
értékelésére, hogy az ügynökség miért 
vélte úgy, hogy a Boeing 737 MAX 
megfelel ezeknek a követelményeknek.

Or. en


