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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de conclusie van 
de Rekenkamer dat de rekeningen van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart (“het Agentschap”) over 
het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn;

1. neemt kennis van de conclusie van 
de Rekenkamer dat de rekeningen van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart (“het Agentschap”) over 
het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de conclusie van 
de Rekenkamer dat de rekeningen van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart (“het Agentschap”) over 
het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn;

1. is ingenomen met de conclusie van 
de Rekenkamer dat de rekeningen van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (vóór 11 
september 2018: Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart) over 
het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn;

Or. en

Amendement 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de begroting van het 
Agentschap voor 2018 197,8 miljoen EUR 

2. merkt op dat de begroting van het 
Agentschap voor 2018 197,9 miljoen EUR 
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bedroeg, waarvan 36,9 miljoen EUR 
afkomstig was van EU-subsidies, 102,9 
miljoen EUR van vergoedingen en 
heffingen en 2,2 miljoen EUR van 
bijdragen van derde landen; is ingenomen 
met het feit dat de uitvoeringsgraad van de 
begroting zeer hoog is gebleven, namelijk 
98 %, ruim boven de door de Commissie 
bepaalde drempel van 95 %; merkt op dat 
het percentage annuleringen van 
overdrachten laag blijft, namelijk 1,8 %, 
lager dan de de Commissie bepaalde limiet 
van 5 %; is ingenomen met het feit dat het 
realiseren van de doelstellingen op het 
gebied van begrotingsuitvoering en 
annulering van overgedragen bedragen als 
gevolg heeft dat er geen sancties op de EU-
subsidie voor 2020 zullen worden 
toegepast;

bedroeg, waarvan 36,9 miljoen EUR 
afkomstig was van EU-subsidies, 103,0 
miljoen EUR van vergoedingen en 
heffingen, 2,0 miljoen EUR van bijdragen 
van derde landen, 1,1 miljoen EUR van 
andere inkomsten en 54,9 miljoen EUR 
van een gecumuleerd overschot 
vergoedingen en heffingen; is ingenomen 
met het feit dat de uitvoeringsgraad van de 
begroting zeer hoog is gebleven, namelijk 
98 %, ruim boven de door de Commissie 
bepaalde drempel van 95 %; merkt op dat 
het percentage annuleringen van 
overdrachten laag blijft, namelijk 1,8 %, 
lager dan de de Commissie bepaalde limiet 
van 5 %; is ingenomen met het feit dat het 
realiseren van de doelstellingen op het 
gebied van begrotingsuitvoering en 
annulering van overgedragen bedragen als 
gevolg heeft dat er geen sancties op de EU-
subsidie voor 2020 zullen worden 
toegepast;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het feit dat 2018 een 
mijlpaal was voor het Bureau, met de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening op 11 september 20181; erkent 
dat de toegenomen verantwoordelijkheden 
en werklast van het Agentschap gepaard 
gingen met relatief stabiele middelen, 
hetgeen aanzienlijke uitdagingen 
veroorzaakte om zijn taken en 
doelstellingen in 2018 te vervullen en 
aanleiding gaf tot uitstel of deprioritering 
van bepaalde activiteiten; herhaalt dat het 
Agentschap moet worden voorzien van 
toereikende financiële middelen en 
personeel voor het vervullen van de 

3. wijst op de essentiële rol van het 
Agentschap bij het waarborgen van een zo 
hoog mogelijk niveau van 
luchtvaartveiligheid en 
milieubescherming in een snel groeiende 
luchtvaartmarkt; benadrukt het feit dat 
2018 een mijlpaal was voor het 
Agentschap, met de inwerkingtreding van 
de nieuwe verordening op 11 september 
20181; erkent dat de toegenomen 
verantwoordelijkheden en werklast van het 
Agentschap niet gepaard gingen met een 
proportionele verhoging van de middelen, 
hetgeen aanzienlijke uitdagingen 
veroorzaakte om zijn taken en 
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belangrijke taken die aan het Agentschap 
zijn toevertrouwd;

doelstellingen in 2018 te vervullen en 
aanleiding gaf tot uitstel of deprioritering 
van bepaalde activiteiten; herhaalt dat het 
Agentschap moet worden voorzien van 
toereikende financiële middelen en 
personeel voor het vervullen van de 
belangrijke taken die aan het Agentschap 
zijn toevertrouwd, terwijl op 31 december 
2018 een vermindering werd geregistreerd 
van 767 personeelsleden (tegenover 771 
personeelsleden in 2017);

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2018 inzake gemeenschappelijke regels op 
het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) 
nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 
376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 
2014/53/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, en tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) 
nr. 216/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EEG) nr. 
3922/91 van de Raad (PB L 212 van 
22.8.2018, blz. 1).

1 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2018 inzake gemeenschappelijke regels op 
het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) 
nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) 
nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU 
en 2014/53/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en tot intrekking 
van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 
en (EG) nr. 216/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening 
(EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 
van 22.8.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat de financiële 
middelen en het personeel van het 
Agentschap moeten worden uitgebreid om 
het Agentschap in staat te stellen zijn 
belangrijke veiligheids- en 
beveiligingstaken uit te voeren, met name 
in het licht van de ongevallen met de 
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Boeing 737 MAX en het daaropvolgende 
wantrouwen jegens de Federal Aviation 
Administration (FAA); verklaart dat er als 
gevolg van het verlies van vertrouwen in 
zijn belangrijkste partneragentschap 
inspanningen moeten worden geleverd om 
de middelen van het Agentschap te 
versterken, teneinde te voorkomen dat het 
onder de controle komt van de 
luchtvaartindustrie, de onafhankelijkheid 
ervan te vergroten en de Europese 
normen te bevorderen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan de bijdrage van het 
Agentschap aan de ontwikkeling van 
slimme normen voor geluids- en CO2-
emissies en aan zijn verantwoordelijkheid 
voor de milieucertificering van 
luchtvaartproducten, -onderdelen en -
uitrustingsstukken; is van mening dat het 
Agentschap met meer middelen een 
leidende rol kan spelen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van 
maatregelen ter verbetering van de 
duurzaamheid van de luchtvaart;

Or. en

Amendement 7
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. is ingenomen met de duidelijke 
inspanningen van het Agentschap om één 
Europese zone voor drones tot stand te 
brengen;

Or. de

Amendement 8
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. maakt zich zorgen over het feit dat 
het luchtverkeer een aantrekkelijk doel is 
voor cyberaanvallen en dat 
softwarefouten ernstige gevolgen kunnen 
hebben; verzoekt het Agentschap samen 
met het ECCSA de digitale veerkracht van 
de Europese luchtvaart verder te 
versterken;

Or. de

Amendement 9
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. maakt zich zorgen over het 
feit dat de aanstaande integratie van 
RPAS aanleiding geeft tot bezorgdheid 
over de openbare veiligheid onder de 
bevolking; verzoekt het Agentschap meer 
rekening te houden met de algemene 
bezorgdheid over de veiligheid en de 
bezorgdheid van de autoriteiten met 
betrekking tot strafrechtelijke vervolging;

Or. de
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Amendement 10
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt het Agentschap 
ervoor te zorgen dat Europa zo snel 
mogelijk beschikt over regels voor de 
commerciële exploitatie van drones die 
uniform, makkelijk te volgen en uit 
veiligheidstechnisch oogpunt verantwoord 
zijn; maakt zich zorgen over het feit dat 
het Agentschap voor de nieuwe 
opdrachten niet beschikt over voldoende 
financiële middelen en personeel;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het Agentschap het 
jaar heeft afgesloten met een algemeen 
tekort van 2 miljoen EUR (een overschot 
van 0,7 miljoen EUR voor 
subsidieactiviteiten en een tekort van 2,7 
miljoen EUR voor activiteiten in verband 
met vergoedingen en heffingen); merkt op 
dat het tekort voor vergoedingen en 
heffingen in mindering wordt gebracht op 
het geaccumuleerde overschot, dat hierdoor 
daalt van 54,9 miljoen EUR tot 52,2 
miljoen EUR; merkt op dat, wat de 
activiteiten in verband met vergoedingen 
en heffingen betreft, de inkomsten stegen 
met 1,8 miljoen EUR ten opzichte van 
2017, maar dat de personeelskosten met 
3,7 miljoen EUR stegen, de administratieve 

4. merkt op dat het Agentschap het 
jaar heeft afgesloten met een algemeen 
tekort van 2 miljoen EUR (een overschot 
van 0,7 miljoen EUR voor 
subsidieactiviteiten en een tekort van 2,7 
miljoen EUR voor activiteiten in verband 
met vergoedingen en heffingen); merkt op 
dat het tekort voor vergoedingen en 
heffingen in mindering wordt gebracht op 
het geaccumuleerde overschot, dat hierdoor 
daalt van 54,9 miljoen EUR tot 52,2 
miljoen EUR; merkt op dat, wat de 
activiteiten in verband met vergoedingen 
en heffingen betreft, de inkomsten stegen 
met 1,8 miljoen EUR ten opzichte van 
2017, maar dat de personeelskosten met 
3,7 miljoen EUR stegen, de administratieve 
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kosten met 0,9 miljoen EUR en de 
operationele kosten met 2,6 miljoen EUR; 
merkt op dat voor de activiteiten in 
verband met subsidies, een verhoging van 
de subsidie met 2 miljoen EUR voldoende 
was om de stijging te dekken van de 
administratieve kosten met 0,1 miljoen 
EUR en de operationele uitgaven met 1,4 
miljoen EUR;

kosten met 0,9 miljoen EUR en de 
operationele kosten met 2,6 miljoen EUR; 
merkt op dat voor de activiteiten in 
verband met subsidies, een verhoging van 
de subsidie met 2 miljoen EUR voldoende 
was om de stijging te dekken van de 
administratieve kosten met 0,1 miljoen 
EUR en de operationele uitgaven met 1,4 
miljoen EUR; benadrukt dat in de opbouw 
van het overschot van 52,2 miljoen EUR 
afkomstig van door de luchtvaart 
gefinancierde activiteiten niet is voorzien 
in de oprichtingsverordening en dat de 
corrigerende maatregelen vanaf het 
begrotingsjaar 2016 niet zijn voltooid;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat volgens de 
Rekenkamer het gebruik van 
raamcontracten door het Agentschap de 
mededinging kan beperken1 bis;
_________________
1 bis "Jaarverslag over de EU-
agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018", Europese 
Rekenkamer.

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt het Agentschap te 
garanderen dat de 
aanbestedingsprocedures en de 
raamcontracten zo worden gebruikt en 
opgesteld dat er sprake is van eerlijke 
mededinging en dat gezorgd wordt voor 
volledige eerbiediging van de toepasselijke 
wetgeving en voor de realisatie van 
aanbestedingen met een goede prijs-
kwaliteitverhouding, overeenkomstig de 
opmerkingen van de Rekenkamer over de 
regelmatigheid en de wettigheid van de 
verrichtingen1 bis;
_________________
1 bis "Jaarverslag over de EU-
agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018", Europese 
Rekenkamer.

Or. it

Amendement 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de maatregelen 
die het Agentschap heeft genomen om tot 
een evenwicht te komen tussen mannen en 
vrouwen, zoals het aanmoedigen van 
vrouwelijke sollicitaties tijdens 
selectieprocedures, het bieden van gunstige 
arbeidsvoorwaarden en flexibele 
regelingen in verband met moederschap; is 
ingenomen met de oprichting van een 
belangenvereniging voor genderevenwicht 
om de bewustwording van kwesties met 
betrekking tot genderevenwicht te 
vergroten; herhaalt zijn verzoek aan de 
lidstaten en de Commissie om met 
genderevenwicht rekening te houden bij 
de benoeming van leden van de raad van 

7. is ingenomen met de maatregelen 
die het Agentschap heeft genomen om tot 
een evenwicht te komen tussen mannen en 
vrouwen, zoals het aanmoedigen van 
vrouwelijke sollicitaties tijdens 
selectieprocedures, het bieden van gunstige 
arbeidsvoorwaarden en flexibele 
regelingen in verband met moederschap; is 
ingenomen met de oprichting van een 
belangenvereniging voor genderevenwicht 
om de bewustwording van kwesties met 
betrekking tot genderevenwicht te 
vergroten;
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bestuur;

Or. en

Amendement 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt het gebrek aan 
genderevenwicht onder de leden van de 
raad van beheer van het Agentschap, 
waar 29 van de 32 leden man zijn, en 3 
vrouw; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in dit verband bij het voordragen 
van kandidaten voor de raad van beheer 
rekening te houden met het belang van 
het waarborgen van genderevenwicht; 
verzoekt daarnaast het Agentschap voor 
een beter genderevenwicht te zorgen 
binnen zijn hoger management;

Or. en

Amendement 16
Daniel Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is verheugd over de goedkeuring 
door de raad van beheer van het 
Agentschap van de richtsnoeren 
betreffende klokkenluiders en verzoekt het 
Agentschap toe te zien op de uitvoering 
ervan; merkt op dat de diensten van de 
interne audit in 2018 een controle van de 
ethiek hebben uitgevoerd, die betrekking 
had op aspecten van de gedragscode, ethiek 
en fraude, waarvan het 
ontwerpauditrapport wordt verwacht begin 

8. is verheugd over de goedkeuring 
door de raad van beheer van het 
Agentschap van de richtsnoeren 
betreffende klokkenluiders en verzoekt het 
Agentschap toe te zien op de uitvoering 
ervan; merkt op dat de diensten van de 
interne audit in 2018 een controle van de 
ethiek hebben uitgevoerd, die betrekking 
had op aspecten van de gedragscode, ethiek 
en fraude, waarvan het 
ontwerpauditrapport wordt verwacht begin 
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2019; 2019; herhaalt in dit verband dat moet 
worden voorzien in waarborgen tegen 
belangenconflicten;

Or. en

Amendement 17
Daniel Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt het feit dat het 
Agentschap luchtvaartuigen certificeert 
op basis van het bewijs dat het ontwerp 
ervan voldoet aan alle toepasselijke 
luchtwaardigheidseisen en dat alle 
kenmerken veilig zijn; wijst erop dat een 
audit moet worden uitgevoerd om te 
beoordelen waarom het Agentschap van 
mening was dat de Boeing 737 MAX aan 
die eisen voldeed.

Or. en


