
AM\1195200SL.docx PE644.995v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za promet in turizem

2019/2077(DEC)

16.12.2019

PREDLOGI SPREMEMB
1–17
Osnutek mnenja
Maria Grapini
(PE642.926v01-00)

Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
(2019/2077(DEC))



PE644.995v01-00 2/11 AM\1195200SL.docx

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1195200SL.docx 3/11 PE644.995v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja ugotovitev Računskega 
sodišča, da so računovodski izkazi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu (v 
nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 
2018 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in 
pravilni;

1. je seznanjen z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da so računovodski 
izkazi Evropske agencije za varnost v 
letalstvu (v nadaljevanju: agencija) za 
proračunsko leto 2018 v vseh pomembnih 
vidikih zakoniti in pravilni;

Or. it

Predlog spremembe 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja ugotovitev Računskega 
sodišča, da so računovodski izkazi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu (v 
nadaljevanju: agencija) za proračunsko leto 
2018 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in 
pravilni;

1. pozdravlja ugotovitev Računskega 
sodišča, da so računovodski izkazi 
Agencije Evropske unije za varnost v 
letalstvu (do 11. septembra 2018: 
Evropska agencija za varnost v letalstvu) 
(v nadaljevanju: agencija) za proračunsko 
leto 2018 v vseh pomembnih vidikih 
zakoniti in pravilni;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je letni proračun 2. ugotavlja, da je letni proračun 
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agencije v letu 2018 znašal 197,8 milijona 
EUR, pri čemer je bilo 36,9 milijona EUR 
zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi EU, 
102,9 milijona EUR s pristojbinami in 
taksami ter 2,2 milijona EUR s prispevki 
tretjih držav; je zadovoljen, da je stopnja 
izvrševanja proračuna ostala zelo visoka in 
je znašala 98 %, torej precej nad pragom 
95 %, ki ga je določila Komisija; ugotavlja, 
da je stopnja razveljavitev prenosov z 1,8 
% ostala nizka, kar je pod mejo 5 %, ki jo 
je določila Komisija; pozdravlja, da ne 
bodo uveljavljene kazni pri subvenciji EU 
za leto 2020, saj sta bila uresničena cilja 
izvrševanja proračuna in razveljavitve 
prenesenih zneskov;

agencije v letu 2018 znašal 197,9 milijona 
EUR, pri čemer je bilo 36,9 milijona EUR 
zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi EU, 
103 milijoni EUR s pristojbinami in 
taksami, 2 milijona EUR s prispevki tretjih 
držav, 1,1 milijona EUR z drugimi 
prihodki ter 54,9 milijona EUR z zbranim 
presežkom od pristojbin in taks; je 
zadovoljen, da je stopnja izvrševanja 
proračuna ostala zelo visoka in je znašala 
98 %, torej precej nad pragom 95 %, ki ga 
je določila Komisija; ugotavlja, da je 
stopnja razveljavitev prenosov z 1,8 % 
ostala nizka, kar je pod mejo 5 %, ki jo je 
določila Komisija; pozdravlja, da ne bodo 
uveljavljene kazni pri subvenciji EU za 
leto 2020, saj sta bila uresničena cilja 
izvrševanja proračuna in razveljavitve 
prenesenih zneskov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je bilo leto 2018 za 
agencijo prelomno, saj je 11. septembra 
2018 začela veljati nova uredba1; priznava, 
da so se pristojnosti in delovna 
obremenitev agencije povečali, medtem ko 
so viri ostali skorajda nespremenjeni, 
zaradi česar se je agencija soočala s 
precejšnjimi težavami pri izpolnjevanju 
nalog in ciljev v letu 2018 ter bila 
primorana preložiti nekatere dejavnosti 
oziroma jih uvrstiti med manj pomembne; 
ponovno poudarja, da bi bilo treba agenciji 
zagotoviti ustrezna finančna sredstva in 
osebje za izvajanje pomembnih nalog, ki so 
ji zaupane;

3. poudarja bistveno vlogo agencije 
pri zagotavljanju čim višje ravni varnosti 
v letalstvu ter varstva okolja na hitro 
rastočem letalskem trgu; poudarja, da je 
bilo leto 2018 za Agencijo prelomno, saj je 
11. septembra 20181 začela veljati nova 
uredba; priznava, da so se pristojnosti in 
delovna obremenitev agencije povečali, 
medtem ko se niso sorazmerno povečali 
viri, zaradi česar se je agencija soočala s 
precejšnjimi težavami pri izpolnjevanju 
nalog in ciljev v letu 2018 ter bila 
primorana preložiti nekatere dejavnosti 
oziroma jih uvrstiti med manj pomembne; 
ponovno poudarja, da bi bilo treba agenciji 
zagotoviti ustrezna finančna sredstva in 
osebje, ki se je 31. decembra 2018 
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zmanjšalo na 767 zaposlenih (v primerjavi 
s 771 zaposlenimi v letu 2017) za izvajanje 
pomembnih nalog, ki so ji zaupane;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o 
skupnih pravilih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske 
unije za varnost v letalstvu ter spremembi 
uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 
1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 
376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 
2014/53/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 
552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, 
str. 1).

1 Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 
o skupnih pravilih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske 
unije za varnost v letalstvu ter spremembi 
uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) 
št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) 
št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU 
in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) 
št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 
22.8.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba povečati 
finančne in človeške vire agencije, da bo 
lahko opravljala pomembne naloge na 
področju varnosti in zaščite, zlasti glede 
na nesreči letal Boeing 737 MAX in 
nezaupanje v Zvezno upravo ZDA za 
letalstvo, ki sta ga nesreči povzročili; 
izjavlja, da si je treba glede na izgubo 
zaupanja v glavno partnersko agencijo 
prizadevati za krepitev virov agencije in jo 
tako zaščititi, da ne bi postala ujetnica 
industrije, treba je okrepiti njeno 
neodvisnost in promovirati evropske 
standarde;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na prispevek agencije pri 
pripravi pametnih standardov glede hrupa 
in izpustov CO2 ter na njeno odgovornost 
pri certificiranju letalskih proizvodov, 
delov in naprav glede okoljske ustreznosti; 
meni, da bi lahko agencija z dodatnimi 
sredstvi imela vodilno vlogo pri pripravi in 
izvajanju ukrepov za večjo trajnostnost v 
letalstvu;

Or. en

Predlog spremembe 7
Barbara Thaler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja, da si agencija močno 
prizadeva za vzpostavitev enotnega 
evropskega prostora za brezpilotne 
zrakoplove;

Or. de

Predlog spremembe 8
Barbara Thaler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3b. je zaskrbljen, ker je letalstvo 
privlačen cilj za kibernetske napade, 
napake v programski opremi pa imajo 
lahko hude posledice; poziva agencijo, naj 
skupaj z Evropskim centrom za 
kibernetsko varnost v letalstvu še naprej 
krepi digitalno odpornost evropskega 
letalstva;

Or. de

Predlog spremembe 9
Barbara Thaler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. je zaskrbljen, da bi javnost imela 
pomisleke glede prihajajočega 
vključevanja daljinsko vodenih zračnih 
sistemov; poziva agencijo, naj pri pripravi 
bolj upošteva splošne pomisleke o varnosti 
in pomisleke organov glede kazenskega 
pregona;

Or. de

Predlog spremembe 10
Barbara Thaler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva agencijo, naj zagotovi, da 
bo Evropa dobila enotna in zlahka 
izvedljiva pravila o komercialni prodaji 
brezpilotnih zrakoplovov, kakor hitro bo 
to sprejemljivo z varnostnega vidika; je 
zaskrbljen, ker agencija nima dovolj 
finančnih virov in osebja za nova 
področja dela;
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Or. de

Predlog spremembe 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je agencija leto 
končala s skupnim primanjkljajem v višini 
2 milijonov EUR (presežek v višini 0,7 
milijona EUR pri dejavnostih 
subvencioniranja in primanjkljaj v višini 
2,7 milijona EUR pri dejavnostih, 
povezanih s pristojbinami in dajatvami); 
ugotavlja, da se primanjkljaj pri 
pristojbinah in dajatvah odšteje od 
akumuliranega presežka, ki se tako 
zmanjša s 54,9 milijona EUR na 52,2 
milijona EUR; kar zadeva dejavnosti, 
povezane s pristojbinami in dajatvami, 
opaža, da so se dohodki povečali za 1,8 
milijona EUR v primerjavi z letom 2017, a 
so se stroški za zaposlene povečali za 3,7 
milijona EUR, upravni stroški za 0,9 
milijona EUR in operativni stroški za 2,6 
milijona EUR; ugotavlja, da je bilo 
povečanje subvencije za dejavnosti 
subvencioniranja za 2 milijona EUR 
dovolj za kritje povečanja upravnih 
stroškov za 0,1 milijona EUR in odhodkov 
iz poslovanja za 1,4 milijona EUR;

4. ugotavlja, da je agencija leto 
končala s skupnim primanjkljajem v višini 
2 milijonov EUR (presežek v višini 0,7 
milijona EUR, povezan s 
subvencioniranimi dejavnostmi, in 
primanjkljaj v višini 2,7 milijona EUR, 
povezan z dejavnostmi, ki se financirajo s 
pristojbinami in dajatvami); ugotavlja, da 
se primanjkljaj pri pristojbinah in dajatvah 
odšteje od akumuliranega presežka, ki se 
tako zmanjša s 54,9 milijona EUR na 52,2 
milijona EUR; kar zadeva dejavnosti, 
povezane s pristojbinami in dajatvami, 
opaža, da so se dohodki povečali za 1,8 
milijona EUR v primerjavi z letom 2017, a 
so se stroški za zaposlene povečali za 3,7 
milijona EUR, upravni stroški za 0,9 
milijona EUR in operativni stroški za 2,6 
milijona EUR; ugotavlja, da je bilo 
povečanje subvencij za dejavnosti za 2 
milijona EUR dovolj za kritje dviga 
upravnih stroškov za 0,1 milijona EUR in 
odhodkov iz poslovanja za 1,4 milijona 
EUR; ugotavlja, da ustanovna uredba ne 
predvideva akumulacije presežka v višini 
52,2 milijona EUR od dejavnosti, ki jih 
financira letalski sektor, in da še niso 
dovršeni korektivni ukrepi od 
proračunskega leta 2016;

Or. it

Predlog spremembe 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi lahko po mnenju 
Računskega sodišča prišlo do omejevanja 
konkurence, če bi agencija uporabljala 
okvirne pogodbe1 a;
_________________
1 a Letno poročilo o agencijah EU za 
proračunsko leto 2018, letno poročilo, 
ECA;

Or. it

Predlog spremembe 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva agencijo, naj zagotovi, da 
postopki za javna naročila potekajo in se 
okvirne pogodbe sklepajo na način, ki bo 
omogočal lojalno konkurenco in 
zagotavljal popolno upoštevanje 
zakonodaje in izvajanje javnih naročil z 
dobrim razmerjem med ceno in 
kakovostjo, kot je poudarilo Računsko 
sodišče v svojih opažanjih o zakonitosti in 
pravilnosti transakcij1 a;
_________________
1a Letno poročilo o agencijah EU za 
proračunsko leto 2018, letno poročilo, 
ECA;

Or. it

Predlog spremembe 14
Clare Daly, Leila Chaibi
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja ukrepe, ki jih je agencija 
sprejela za uravnoteženo zastopanost 
spolov, kot so spodbujanje ženskih 
kandidatur v izbirnih postopkih, 
zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev in 
prožna ureditev glede materinstva; 
pozdravlja, da je bila oblikovana skupina 
za uravnoteženo zastopanost spolov, katere 
naloga je izboljšati ozaveščenost o 
vprašanjih uravnotežene zastopanosti 
spolov; ponovno poziva države članice in 
Komisijo, naj pri imenovanju članov 
odbora upoštevajo uravnoteženo 
zastopanost spolov;

7. pozdravlja ukrepe, ki jih je agencija 
sprejela za uravnoteženo zastopanost 
spolov, kot so spodbujanje ženskih 
kandidatur v izbirnih postopkih, 
zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev in 
prožna ureditev glede materinstva; 
pozdravlja, da je bila oblikovana skupina 
za uravnoteženo zastopanost spolov, katere 
naloga je izboljšati ozaveščenost o 
vprašanjih uravnotežene zastopanosti 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje neuravnoteženo 
zastopanost spolov pri članih upravnega 
odbora agencije, saj je med 32 člani 
odbora 29 moških in tri ženske; v zvezi s 
tem poziva Komisijo in države članice, naj 
pri imenovanju kandidatov za člane 
odbora upoštevajo pomen uravnotežene 
zastopanosti spolov; prav tako poziva 
agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi 
bo zagotovila bolj uravnoteženo 
zastopanost spolov na višjih vodstvenih 
položajih;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Daniel Freund

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja, da je upravni odbor 
agencije sprejel smernice za prijavljanje 
nepravilnosti, in poziva agencijo, naj 
zagotovi njihovo izvajanje; ugotavlja, da je 
služba za notranjo revizijo v letu 2018 
opravila pregled etike, ki je zajemal 
področja kodeksa ravnanja, etike in 
goljufije, osnutek revizijskega poročila pa 
naj bi bil pripravljen na začetku leta 2019;

8. pozdravlja, da je upravni odbor 
agencije sprejel smernice za za prijavljanje 
nepravilnosti, in poziva agencijo, naj 
zagotovi njihovo izvajanje; ugotavlja, da je 
služba za notranjo revizijo v letu 2018 
opravila pregled etike, ki je zajemal 
področja kodeksa ravnanja, etike in 
goljufije, osnutek revizijskega poročila pa 
naj bi bil pripravljen na začetku leta 2019; 
pri tem ponovno poudarja, da so potrebni 
varovalni ukrepi glede nasprotja 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Daniel Freund

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da agencija certificira 
zrakoplove na podlagi dokaza, da zasnova 
izpolnjuje vse ustrezne zahteve glede 
plovnosti in da so vsi elementi varni; 
poudarja, da bi bilo treba opraviti revizijo 
in oceniti, zakaj je po mnenju agencije 
Boeing 737 MAX izpolnjeval te zahteve;

Or. en


