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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Audito Rūmų 
išvadą, kad Europos aviacijos saugos 
agentūros (toliau – Agentūra) 2018 
finansinių metų ataskaitos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

1. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
išvadą, kad Europos aviacijos saugos 
agentūros (toliau – Agentūra) 2018 
finansinių metų ataskaitos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

Or. it

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Audito Rūmų 
išvadą, kad Europos aviacijos saugos 
agentūros (toliau – Agentūra) 2018 
finansinių metų ataskaitos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

1. teigiamai vertina Audito Rūmų 
išvadą, kad Europos Sąjungos aviacijos 
saugos agentūros (iki 2018 m. rugsėjo 11 
d. ji vadinosi Europos aviacijos saugos 
agentūra) (toliau – Agentūra) 2018 
finansinių metų ataskaitos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

Or. en

Pakeitimas 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad 2018 m. Agentūros 
metinis biudžetas buvo 197,8 mln. EUR, iš 

2. pažymi, kad 2018 m. Agentūros 
metinis biudžetas buvo 197,9 mln. EUR, iš 
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kurių 36,9 mln. EUR gauta iš ES 
subsidijos, 102,9 mln. EUR – iš mokesčių 
ir rinkliavų ir 2,2 mln. EUR – iš trečiųjų 
šalių įnašų; džiaugiasi, kad biudžeto 
įvykdymo lygis toliau buvo labai aukštas – 
98 % ir daug didesnis nei Komisijos 
nustatyta 95 % riba; pažymi, kad perkėlimų 
į kitą laikotarpį panaikinimo lygis išlieka 
žemas – 1,8 % ir mažesnis nei Komisijos 
nustatyta 5 % riba; teigiamai vertina tai, 
kad dėl pasiektų tikslų biudžeto vykdymo 
ir į kitą laikotarpį perkeltų sumų 
panaikinimo srityse 2020 m. ES subsidijos 
atžvilgiu nebus taikomos jokios 
nuobaudos;

kurių 36,9 mln. EUR gauta iš ES 
subsidijos, 103,0 mln. EUR – iš mokesčių 
ir rinkliavų, 2,0 mln. EUR – iš trečiųjų 
šalių įnašų, 1,1 mln. EUR – kitos pajamos, 
o 54,9 mln. EUR – iš mokesčių ir 
rinkliavų sukaupto perviršio; džiaugiasi, 
kad biudžeto įvykdymo lygis toliau buvo 
labai aukštas (98 %) ir daug didesnis nei 
Komisijos nustatyta 95 % riba; pažymi, 
kad perkėlimų į kitą laikotarpį panaikinimo 
lygis išlieka žemas (1,8 %) ir yra mažesnis 
nei Komisijos nustatyta 5 % riba; teigiamai 
vertina tai, kad dėl pasiektų tikslų biudžeto 
vykdymo ir į kitą laikotarpį perkeltų sumų 
panaikinimo srityse 2020 m. ES subsidijos 
atžvilgiu nebus taikoma jokių nuobaudų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad 2018-ieji buvo itin 
svarbūs metai Agentūrai, nes 2018 m. 
rugsėjo 11 d. įsigaliojo naujas 
reglamentas1; pripažįsta, kad išaugus 
Agentūros atsakomybei ir darbo krūviui 
ištekliai išliko pakankamai stabilūs ir dėl 
to 2018 m. iškilo didelių problemų siekiant 
vykdyti jos užduotis ir siekti tikslų ir buvo 
atidėta tam tikra veikla arba jai 
nebeteikiama pirmenybė; pakartoja, jog 
Agentūrai turėtų būti skirta pakankamai 
finansinių išteklių ir darbuotojų, kad ji 
vykdytų svarbias jai patikėtas užduotis;

3. atkreipia dėmesį į esminį 
Agentūros vaidmenį užtikrinant 
didžiausią įmanomą aviacijos saugumo ir 
aplinkos apsaugos lygį greitai augančioje 
aviacijos rinkoje; pabrėžia, kad 2018-ieji 
buvo itin svarbūs metai Agentūrai, nes 
2018 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo naujas 
reglamentas1; pripažįsta, kad išaugus 
Agentūros atsakomybei ir darbo krūviui 
ištekliai nebuvo atitinkamai padidinti ir 
kad dėl to 2018 m. iškilo didelių problemų 
siekiant vykdyti jos užduotis ir siekti tikslų 
ir buvo atidėta tam tikra veikla arba jai 
nebeteikiama pirmenybė; pakartoja, jog 
Agentūrai turėtų būti skirta pakankamai 
finansinių išteklių ir darbuotojų (2018 m. 
darbuotojų sumažėjo: gruodžio 31 d. 
Agentūroje dirbo 767 asmenys, palyginti 
su 771 2017 m.), kad ji vykdytų svarbias 
jai patikėtas užduotis;
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_________________ _________________
1 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl 
bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir 
kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūra, iš dalies 
keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 
1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 
376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 
2014/53/ES bei panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 
(OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

1 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl 
bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir 
kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūra, iš dalies 
keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) 
Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) 
Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 
2014/53/ES bei panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei 
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 
(OL L 212, 2018 8 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia padidinti 
Agentūros finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius, kad ji galėtų vykdyti savo 
svarbias saugos ir saugumo užduotis, 
ypač turint omenyje „Boeing 737 MAX“ 
modelio orlaivių patirtas avarijas ir po jų 
pasireiškusį nepasitikėjimą Federaline 
aviacijos administracija (FAA); pareiškia, 
kad išaugus nepasitikėjimui jos 
pagrindine partnere, reikia sustiprinti 
pastangas padidinti Agentūros išteklius, 
kad jos kontrolės neperimtų pramonė, 
būtų sustiprintas jos nepriklausomumas ir 
skatinami Europos standartai; 

Or. en

Pakeitimas 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad Agentūra svariai 
prisideda rengiant pažangiuosius 
triukšmo ir išmetamųjų teršalų kiekio 
standartus ir prisiima atsakomybę vykdant 
aviacijos produktų, dalių ir prietaisų 
ekologinį sertifikavimą; mano, kad 
turėdama daugiau išteklių Agentūra 
galėtų imtis lyderės vaidmens rengiant ir 
įgyvendinant priemones, kuriomis būtų 
didinamas aviacijos tvarumas; 

Or. en

Pakeitimas 7
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. teigiamai vertina reikšmingas 
Agentūros pastangas siekiant sukurti 
Europos bendrą bepiločių orlaivių erdvę;

Or. de

Pakeitimas 8
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. yra susirūpinęs tuo, kad oro 
eismas – tai patrauklus taikinys 
kibernetiniams išpuoliams vykdyti ir tuo, 
kad klaidos programinėje įrangoje gali 
turėti rimtų pasekmių; ragina Agentūrą 
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kartu su Europos aviacijos kibernetinio 
saugumo centru (ECCSA) toliau didinti 
Europos aviacijos kibernetinį atsparumą;

Or. de

Pakeitimas 9
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. yra susirūpinęs dėl to, kad 
numatytas nuotoliniu būdu pilotuojamų 
orlaivių sistemos (RPAS) diegimas 
visuomenėje sukels didelį nerimą dėl 
saugumo aspektų; ragina Agentūrą 
labiau atsižvelgti į saugumo aspektus 
apskritai ir į tai, kad vykdymo užtikrinimo 
institucijoms nerimą kelia pažeidėjų 
baudžiamasis persekiojimas;

Or. de

Pakeitimas 10
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. ragina Agentūrą užtikrinti, kad 
Europoje kuo greičiau, tačiau kiek tai 
įmanoma laikantis saugumo reikalavimų, 
įsigaliotų komercinio dronų pardavimo 
taisyklės, kurios būtų vienodos ir kurių 
būtų nesunku laikytis; yra susirūpinęs 
tuo, kad Agentūrai nepakanka finansinių 
ir žmogiškųjų išteklių šiai naujai 
užduočių sričiai;

Or. de
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Pakeitimas 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Agentūra užbaigė 
metus turėdama bendrą 2 mln. EUR 
deficitą (0,7 mln. EUR perteklius, susijęs 
su subsidijos veikla, ir 2,7 mln. EUR 
deficitas, susijęs su mokesčių ir rinkliavų 
veikla); pažymi, kad mokesčių ir rinkliavų 
deficitas išskaičiuojamas iš sukaupto 
pertekliaus, jį sumažinant nuo 54,9 mln. 
EUR iki 52,2 mln. EUR; pažymi, kad, 
atsižvelgiant į su mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusią veiklą, pajamos 
išaugo 1,8 mln. EUR, palyginti su 2017 m., 
tačiau personalo išlaidos padidėjo 3,7 mln. 
EUR, administracinės išlaidos – 0,9 mln. 
EUR, o veiklos išlaidos – 2,6 mln. EUR; 
pažymi, kad, atsižvelgiant į su subsidija 
susijusią veiklą, 2 mln. EUR padidinta 
subsidija buvo pakankama, kad būtų 
padengtas 0,1 mln. EUR administracinių 
išlaidų ir 1,4 mln. EUR veiklos išlaidų 
padidėjimas;

4. pažymi, kad Agentūra užbaigė 
metus turėdama bendrą 2 mln. EUR 
deficitą (0,7 mln. EUR perteklius, susijęs 
su subsidijos veikla, ir 2,7 mln. EUR 
deficitas, susijęs su mokesčių ir rinkliavų 
veikla); pažymi, kad mokesčių ir rinkliavų 
deficitas išskaičiuojamas iš sukaupto 
pertekliaus, jį sumažinant nuo 
54,9 mln. EUR iki 52,2 mln. EUR; pažymi, 
kad, atsižvelgiant į su mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusią veiklą, pajamos 
išaugo 1,8 mln. EUR, palyginti su 2017 m., 
tačiau personalo išlaidos padidėjo 
3,7 mln. EUR, administracinės išlaidos – 
0,9 mln. EUR, o veiklos išlaidos – 
2,6 mln. EUR; pažymi, kad, atsižvelgiant į 
su subsidija susijusią veiklą, 2 mln. EUR 
padidinta subsidija buvo pakankama, kad 
būtų padengtas 0,1 mln. EUR 
administracinių išlaidų ir 1,4 mln. EUR 
veiklos išlaidų padidėjimas; pabrėžia, kad 
iš aviacijos sektoriaus finansuojamos 
veiklos susikaupęs 52,2 mln. EUR 
perviršis nėra numatytas Agentūros 
steigimo reglamente, o taisomieji veiksmai 
neužbaigti nuo 2016 finansinių metų;

Or. it

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad, Audito Rūmų 
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nuomone, Agentūros naudojamos 
preliminariosios sutartys gali riboti 
konkurenciją1 a;
_________________
1 a 2018 m. finansinių metų metinė 
ataskaita dėl ES agentūrų, Metinė 
ataskaita, EAR;

Or. it

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Agentūrą užtikrinti, kad 
viešojo pirkimo procedūros ir 
preliminariosios sutartys būtų rengiamos 
ir vykdomos taip, kad būtų užtikrinta 
teisinga konkurencija ir visapusiškai 
laikomasi galiojančių teisės aktų, taip pat 
kad vykdant viešąjį pirkimą būtų 
užtikrinamas tinkamas kokybės ir kainos 
santykis, kaip Audito Rūmai nurodė savo 
pastabose dėl operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo1 a;
_________________
1 a 2018 m. finansinių metų metinė 
ataskaita dėl ES agentūrų, Metinė 
ataskaita, EAR;

Or. it

Pakeitimas 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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7. teigiamai vertina veiksmus, kurių 
ėmėsi Agentūra, kad užtikrintų lyčių 
pusiausvyrą, pvz., moterų skatinimą teikti 
paraiškas per atrankos procedūras, palankių 
darbo sąlygų sudarymą ir lanksčios su 
motinyste susijusios tvarkos taikymą; 
teigiamai vertina tai, kad, siekiant didinti 
informuotumą apie lyčių pusiausvyros 
problemas, sukurta lyčių pusiausvyros 
palaikymo grupė; pakartoja savo raginimą 
valstybėms narėms ir Komisijai skiriant 
tarybos narius atsižvelgti į lyčių 
pusiausvyrą;

7. teigiamai vertina veiksmus, kurių 
ėmėsi Agentūra, kad užtikrintų lyčių 
pusiausvyrą, pvz., moterų skatinimą teikti 
paraiškas per atrankos procedūras, palankių 
darbo sąlygų sudarymą ir lanksčios su 
motinyste susijusios tvarkos taikymą; 
teigiamai vertina tai, kad, siekiant didinti 
informuotumą apie lyčių pusiausvyros 
problemas, sukurta lyčių pusiausvyros 
palaikymo grupė;

Or. en

Pakeitimas 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 a. apgailestauja dėl nepakankamos 
Agentūros valdančiosios tarybos narių 
lyčių pusiausvyros – 29 nariai iš 32 yra 
vyrai, o 3 – moterys; šiomis aplinkybėmis 
prašo Komisijos ir valstybių narių 
atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras 
valdybos narių pareigoms užimti svarbu 
užtikrinti lyčių pusiausvyrą; taip pat prašo 
Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinta geresnė jos vyresniosios 
vadovybės lyčių pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 16
Daniel Freund

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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8. teigiamai vertina tai, kad Agentūros 
valdančioji taryba patvirtino informavimo 
apie pažeidimus gaires, ir ragina Agentūrą 
užtikrinti jų įgyvendinimą; pažymi, kad 
2018 m. Vidaus audito tarnybos atliko 
etikos srities peržiūrą, aprėpdamos elgesio 
kodekso, etikos ir sukčiavimo sritis, ir 
tikimasi, kad audito ataskaitos projektas 
parengtas 2019 m. pradžioje;

8. teigiamai vertina tai, kad Agentūros 
valdančioji taryba patvirtino informavimo 
apie pažeidimus gaires, ir ragina Agentūrą 
užtikrinti jų įgyvendinimą; pažymi, kad 
2018 m. Vidaus audito tarnybos atliko 
etikos srities peržiūrą, aprėpdamos elgesio 
kodekso, etikos ir sukčiavimo sritis, ir 
tikimasi, kad audito ataskaitos projektas 
bus parengtas 2019 m. pradžioje; 
atsižvelgdamas į tai primena, kad reikia 
numatyti apsaugos nuo interesų konfliktų 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 17
Daniel Freund

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad Agentūra 
sertifikuoja orlaivius remdamasi 
įrodymais, kad jų konstrukcija atitinka 
visus numatytus tinkamumo skraidyti 
reikalavimus ir kad visos funkcijos yra 
saugios; pažymi, kad turėtų būti atliktas 
auditas siekiant išsiaiškinti, kodėl 
Agentūra pripažino „Boeing 737 MAX“ 
atitinkančiu tuos reikalavimus;

Or. en


