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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută concluziile Curții de Conturi, 
potrivit cărora conturile Agenției Europene 
de Siguranță a Aviației (denumită în 
continuare „Agenția”) aferente exercițiului 
financiar 2018 sunt, sub toate aspectele 
semnificative, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

1. ia act de faptul că concluziile 
Curții de Conturi, potrivit cărora conturile 
Agenției Europene de Siguranță a Aviației 
(denumită în continuare „Agenția”) 
aferente exercițiului financiar 2018 sunt, 
sub toate aspectele semnificative, conforme 
cu legile și reglementările în vigoare;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută concluziile Curții de Conturi, 
potrivit cărora conturile Agenției Europene 
de Siguranță a Aviației (denumită în 
continuare „Agenția”) aferente exercițiului 
financiar 2018 sunt, sub toate aspectele 
semnificative, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

1. salută concluziile Curții de Conturi, 
potrivit cărora conturile Agenției Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației 
(înainte de 11 septembrie 2018: Agenția 
Europeană de Siguranță a Aviației 
(denumită în continuare „Agenția”) 
aferente exercițiului financiar 2018 sunt, 
sub toate aspectele semnificative, conforme 
cu legile și reglementările în vigoare;

Or. en

Amendamentul 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că bugetul anual al 
Agenției pentru 2018 s-a ridicat la 197,8 
milioane EUR, din care 36,9 milioane EUR 
au provenit din subvenția din partea 
Uniunii, 102,9 milioane EUR din taxe și 
comisioane și 2,2 milioane EUR din 
contribuții ale unor țări terțe; își exprimă 
satisfacția că rata de execuție a bugetului a 
rămas foarte ridicată, situându-se la 98 %, 
mult peste pragul de 95 % stabilit de 
Comisie; constată că rata de anulare a 
reportărilor rămâne scăzută, fiind de 1,8 %, 
sub limita de 5 % stabilită de Comisie; 
salută realizarea obiectivelor privind 
execuția bugetară și anularea sumelor 
reportate, ceea ce înseamnă că nu se vor 
aplica penalizări subvenției UE din 2020;

2. constată că bugetul anual al 
Agenției pentru 2018 s-a ridicat la 197,9 
milioane EUR, din care 36,9 milioane EUR 
au provenit din subvenția din partea 
Uniunii, 103,0 milioane EUR din taxe și 
comisioane și 2,0 milioane EUR din 
contribuții ale unor țări terțe, 1,1 milioane 
EUR din alte venituri și 54,9 milioane 
EUR din excedentul acumulat sub formă 
de taxe și impozite; își exprimă satisfacția 
că rata de execuție a bugetului a rămas 
foarte ridicată, situându-se la 98 %, mult 
peste pragul de 95 % stabilit de Comisie; 
constată că rata de anulare a reportărilor 
rămâne scăzută, fiind de 1,8 %, sub limita 
de 5 % stabilită de Comisie; salută 
realizarea obiectivelor privind execuția 
bugetară și anularea sumelor reportate, 
ceea ce înseamnă că nu se vor aplica 
penalizări subvenției UE din 2020;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că 2018 a fost un an 
decisiv pentru Agenție, odată cu intrarea în 
vigoare a noului regulament la 11 
septembrie 20181; recunoaște că 
responsabilitățile sporite și volumul de 
lucru mai mare al Agenției au fost 
acompaniate de resurse relativ stabile, 
ceea ce a îngreunat semnificativ 
îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor 
proprii în 2018 și a condus la amânarea sau 
deprioritizarea anumitor activități; 
reiterează că Agenția ar trebui să dispună 
de resurse financiare și umane adecvate 
pentru a îndeplini sarcinile importante ce i-

3. subliniază rolul esențial al Agenției 
în asigurarea celui mai înalt nivel posibil 
de siguranță a aviației și de protecție a 
mediului pe o piață aviatică aflată în 
creștere rapidă; subliniază că 2018 a fost 
un an decisiv pentru Agenție, odată cu 
intrarea în vigoare a noului regulament la 
11 septembrie 20181; recunoaște că 
responsabilitățile sporite și volumul de 
lucru mai mare al Agenției nu au fost 
acompaniate de o creștere proporțională a 
resurselor, ceea ce a îngreunat 
semnificativ îndeplinirea sarcinilor și 
obiectivelor proprii în 2018 și a condus la 
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au fost încredințate; amânarea sau deprioritizarea anumitor 
activități; reiterează că Agenția ar trebui să 
dispună de resurse financiare și umane 
adecvate – la 31 decembrie 2018 s-a 
înregistrat o reducere la 767 a numărului 
de angajați (comparativ cu 771 de 
angajați în 2017) – , pentru a îndeplini 
sarcinile importante ce i-au fost 
încredințate;

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2018/1139 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2018 privind normele comune în 
domeniul aviației civile și de înființare a 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) 
nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 
376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 
2014/53/UE ale Parlamentului European și 
ale Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) 
nr. 216/2008 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 
22.8.2018, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2018/1139 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2018 privind normele comune în 
domeniul aviației civile și de înființare a 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) 
nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) 
nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE 
și 2014/53/UE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) 
nr. 216/2008 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 
22.8.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a crește 
resursele financiare și umane ale Agenției 
pentru a-i permite acesteia să își 
îndeplinească sarcinile importante în 
materie de siguranță și securitate, în 
special având în vedere accidentele de tip 
Boeing 737 MAX și pierderea ulterioară a 
încrederii în Administrația Federală a 
Aviației (FAA); declară că, din cauza 
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pierderii încrederii în agenția sa 
parteneră principală, trebuie să se depună 
eforturi pentru a mări resursele Agenției 
cu scopul de a o proteja de influența 
intereselor sectorului industrial, de a-i 
consolida independența și de a promova 
standardele europene;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește contribuția Agenției la 
elaborarea unor standarde inteligente 
privind zgomotul și emisiile de CO2 și 
responsabilitatea sa pentru certificarea de 
mediu a produselor, reperelor și 
dispozitivelor aeronautice; consideră că, 
cu ajutorul unor resurse suplimentare, 
Agenția poate juca un rol de lider în 
elaborarea și aplicarea unor măsuri de 
îmbunătățire a sustenabilității aviației;

Or. en

Amendamentul 7
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută eforturile semnificative 
depuse de Agenție pentru a crea o zonă 
europeană unică a dronelor;

Or. de
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Amendamentul 8
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este preocupat de faptul că 
transportul aerian este o țintă atractivă 
pentru atacurile cibernetice și că erorile 
de software pot avea consecințe grave; 
invită Agenția, împreună cu ECCSA, să 
crească și mai mult reziliența digitală a 
aviației europene;

Or. de

Amendamentul 9
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. este preocupat de faptul că 
viitoarea încorporare a RPAS va provoca 
îngrijorări ale publicului legate de 
securitate; invită Agenția să țină seama în 
mai mare măsură de preocupările de 
securitate generale și de preocupările 
autorităților în privința urmăririi penale;

Or. de

Amendamentul 10
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3d. invită Agenția să se asigure că 
Europa primește, cât mai repede posibil 
din punctul de vedere al siguranței 
tehnice, norme uniforme și ușor de înțeles 
pentru funcționarea comercială a 
dronelor; este preocupat că Agenția nu 
dispune de resurse financiare și umane 
suficiente pentru noul domeniu de 
competență;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că Agenția a încheiat 
exercițiul cu un deficit global de 2 milioane 
EUR (un excedent de 0,7 milioane EUR 
legat de activitățile de subvenționare și un 
deficit de 2,7 milioane EUR legat de taxe și 
comisioane); constată că deficitul legat de 
taxe și comisioane se deduce din 
excedentul acumulat, reducându-l de la 
54,9 milioane EUR la 52,2 milioane EUR; 
observă că, în ceea ce privește activitățile 
legate de taxe și comisioane, veniturile au 
crescut cu 1,8 milioane EUR față de 2017, 
însă costurile cu personalul au crescut cu 
3,7 milioane EUR, costurile administrative 
cu 0,9 milioane EUR și costurile 
operaționale cu 2,6 milioane EUR; constată 
că, în cazul activităților legate de 
subvenție, a fost suficientă o majorare a 
subvenției cu 2 milioane EUR pentru a 
acoperi creșterea costurilor administrative 
cu 0,1 milioane EUR și a cheltuielilor 
operaționale cu 1,4 milioane EUR;

4. constată că Agenția a încheiat 
exercițiul cu un deficit global de 
2 milioane EUR (un excedent de 
0,7 milioane EUR legat de activitățile de 
subvenționare și un deficit de 
2,7 milioane EUR legat de taxe și 
comisioane); constată că deficitul legat de 
taxe și comisioane se deduce din 
excedentul acumulat, reducându-l de la 
54,9 milioane EUR la 52,2 milioane EUR; 
observă că, în ceea ce privește activitățile 
legate de taxe și comisioane, veniturile au 
crescut cu 1,8 milioane EUR față de 2017, 
însă costurile cu personalul au crescut cu 
3,7 milioane EUR, costurile administrative 
cu 0,9 milioane EUR și costurile 
operaționale cu 2,6 milioane EUR; constată 
că, în cazul activităților legate de 
subvenție, a fost suficientă o majorare a 
subvenției cu 2 milioane EUR pentru a 
acoperi creșterea costurilor administrative 
cu 0,1 milioane EUR și a cheltuielilor 
operaționale cu 1,4 milioane EUR; 
subliniază că excedentul acumulat de 52,2 
milioane EUR care rezultă din activitățile 
finanțate de sectorul aviației nu este 
prevăzut în regulamentul de înființare și 
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că, după exercițiul 2016, acțiunile 
corective nu au fost finalizate;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, potrivit Curții, 
utilizarea contractelor-cadru de către 
Agenție ar putea limita concurența1 a;
_________________
1 a „Raportul anual privind agențiile UE 
pentru exercițiul financiar 2018”, 
raportul anual, CCE;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Agenția să garanteze că 
procedurile de ofertă și contractele-cadru 
sunt desfășurate și elaborate într-un mod 
care să permită o concurență loială și să 
asigure respectarea integrală a normelor 
aplicabile și desfășurarea unor proceduri 
de ofertă cu un bun raport calitate/preț, 
astfel cum accentuează Curtea în 
observațiile sale cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor1 a;
_________________
1 a „Raportul anual privind agențiile UE 
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pentru exercițiul financiar 2018”, 
raportul anual, CCE;

Or. it

Amendamentul 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută măsurile luate de Agenție 
pentru a realiza un echilibru de gen, de 
pildă încurajarea candidaturilor femeilor în 
procedurile de selecție, oferind condiții de 
lucru favorabile și aranjamente flexibile 
legate de maternitate; salută formarea unui 
grup pentru promovarea echilibrului de gen 
în vederea sensibilizării cu privire la 
aspectele legate de echilibrul de gen; 
solicită din nou statelor membre și 
Comisiei să ia în considerare echilibrul de 
gen la numirea membrilor consiliului de 
administrație;

7. salută măsurile luate de Agenție 
pentru a realiza un echilibru de gen, de 
pildă încurajarea candidaturilor femeilor în 
procedurile de selecție, oferind condiții de 
lucru favorabile și aranjamente flexibile 
legate de maternitate; salută formarea unui 
grup pentru promovarea echilibrului de gen 
în vederea sensibilizării cu privire la 
aspectele legate de echilibrul de gen;

Or. en

Amendamentul 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă dezechilibrul de gen în 
rândul membrilor Consiliului de 
administrație al Agenției, 29 din 32 de 
membri fiind bărbați, iar 3 fiind femei; în 
acest sens, solicită Comisiei și statelor 
membre să țină cont de faptul că este 
important să garanteze echilibrul de gen 
atunci când prezintă propunerile de 
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numire a membrilor Consiliului de 
administrație; solicită, de asemenea, 
Agenției să ia măsuri pentru a asigura un 
echilibru de gen mai bun în cadrul 
conducerii sale superioare;

Or. en

Amendamentul 16
Daniel Freund

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. salută adoptarea Orientărilor 
privind avertizorii de către consiliul de 
administrație al Agenției și invită Agenția 
să asigure transpunerea lor; observă că 
serviciile de audit intern au efectuat o 
evaluare etică în 2018, care acoperă 
domenii precum Codul de conduită, etica și 
frauda, la începutul lui 2019 urmând să fie 
prezentat un proiect de raport de audit;

8. salută adoptarea Orientărilor 
privind avertizorii de către consiliul de 
administrație al Agenției și invită Agenția 
să asigure transpunerea lor; observă că 
serviciile de audit intern au efectuat o 
evaluare etică în 2018, care acoperă 
domenii precum Codul de conduită, etica și 
frauda, la începutul lui 2019 urmând să fie 
prezentat un proiect de raport de audit; 
reiterează, în acest context, necesitatea de 
a institui garanții împotriva conflictelor 
de interese;

Or. en

Amendamentul 17
Daniel Freund

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că Agenția certifică 
aeronavele dacă se demonstrează că 
designul lor respectă toate cerințele de 
navigabilitate relevante și că toate 
caracteristicile sunt sigure; subliniază că 
ar trebui să se efectueze un audit pentru a 
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evalua motivele pentru care Agenția a 
considerat că Boeing 737 MAX respectă 
aceste cerințe.

Or. en


