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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το 
οποίο οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και 
κανονικοί·

2. σημειώνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2018 ανήλθε σε 197,8 
εκατομμύρια EUR, από τα οποία 36,9 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από ενωσιακές 
επιδοτήσεις, 102,9 εκατομμύρια EUR από τέλη και επιβαρύνσεις και 2,2 εκατομμύρια EUR 
από συνεισφορές τρίτων χωρών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρέμεινε πολύ υψηλό σε 98 %, ποσοστό που 
υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 95 % που έχει ορίσει η Επιτροπή· σημειώνει ότι το 
ποσοστό ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων παραμένει χαμηλό και είναι ίσο προς 1,8 %, 
κάτω από το όριο του 5 % που έχει ορίσει η Επιτροπή· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η επίτευξη των στόχων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
την ακύρωση των μεταφερόμενων ποσών, σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστούν κυρώσεις στην 
επιδότηση της ΕΕ για το 2020·

3. τονίζει ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο για τον Οργανισμό, με την έναρξη ισχύος του νέου 
κανονισμού την 11 Σεπτεμβρίου 20181· αναγνωρίζει ότι οι πόροι παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητοι παρά τη διεύρυνση των ευθυνών και την αύξηση του φόρτου εργασίας του 
Οργανισμού, πράγμα που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στον Οργανισμό όσον 
αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων και των στόχων του το 2018, και προκάλεσε την 
αναβολή ή τον υποβιβασμό ορισμένων δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και προσωπικό για την εκτέλεση των 
σημαντικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·

4. σημειώνει ότι ο Οργανισμός έκλεισε το οικονομικό έτος με συνολικό έλλειμμα 2 
εκατομμυρίων EUR (πλεόνασμα 0,7 εκατομμυρίων EUR που σχετίζεται με τις 
δραστηριότητες που επιδοτούνται και έλλειμμα 2,7 εκατομμυρίων EUR που σχετίζεται με 
τα τέλη και τα δικαιώματα από δραστηριότητες)· σημειώνει ότι το έλλειμμα που σχετίζεται 
με τα τέλη και τα δικαιώματα αφαιρείται από το συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα 
αυτό να μειώνεται από 54,9 εκατομμύρια EUR σε 52,2 εκατομμύρια EUR· παρατηρεί ότι, 
όσον αφορά τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από τέλη και δικαιώματα, τα έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2017, αλλά ότι οι δαπάνες 
προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατομμύρια EUR, οι διοικητικές δαπάνες κατά 0,9 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 
2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 
της 22.8.2018, σ. 1).
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εκατομμύρια EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 2,6 εκατομμύρια EUR· σημειώνει 
ότι για δραστηριότητες που λαμβάνουν επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης κατά 2 
εκατομμύρια EUR ήταν αρκετή για να καλύψει την αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 
0,1 εκατομμύρια EUR και των επιχειρησιακών δαπανών κατά 1,4 εκατομμύρια EUR·

5. επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του 
Οργανισμού, όπως η δρομολόγηση του Lean Efficiency Agility Programme (LEAP) και 
άλλων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότητα, τα οποία οδήγησαν σε συνολική 
μείωση του φόρτου εργασίας που ισοδυναμεί με 16 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης 
και έδωσαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αναδιατάξει θέσεις εργασίας και να 
αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις αναθεωρημένες ποιοτικές ανάγκες για 
δραστηριότητες που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή 
του για την αυξανόμενη ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και την απλούστευση των 
χρηματοπιστωτικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα το 86 % των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών να διενεργείται χωρίς χαρτί· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του υπολόγου, ο οποίος πλέον 
υπάγεται λειτουργικά στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και διοικητικά στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού· 

7. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων, όπως ενθάρρυνση των γυναικείων υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών επιλογής, προσφορά ευνοϊκών συνθηκών εργασίας και ευέλικτων ρυθμίσεων 
σε σχέση με τη μητρότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας ομάδας 
υποστήριξης σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων με σκοπό την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
λαμβάνουν υπόψη την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 
την καταγγελία δυσλειτουργιών από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και καλεί 
τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου προέβησαν σε επανεξέταση της δεοντολογίας το 2018, η οποία 
κάλυπτε τομείς του κώδικα δεοντολογίας, τη δεοντολογία και την απάτη, το δε σχέδιο 
έκθεσης λογιστικού ελέγχου αναμενόταν στις αρχές του 2019·

9. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.


