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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Европейската агенция за 
авиационна безопасност за 2009 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Агенцията е получила 31 540 000 евро в бюджетни кредити за поети 
задължения и 29 180 000 евро в бюджетни кредити за плащания от бюджета за 2009 
г.;

3. отбелязва също, че общият бюджет на Агенцията се е увеличил с почти 20 % от 102 
милиона евро на 122 милиона евро от 2008 до 2009 г. и че броят на служителите се е 
повишил от 440 на 509;

4. приема, че високото равнище на бюджетните кредити (65% от оперативните 
дейности), които са пренесени за 2010 г., е в противоречие с принципа на 
ежегодност;

5. приветства ангажимента на Агенцията за приемането на цялостна структура на 
бюджета, свързана с резултатите („базиран на дейности бюджет“), което съгласно 
доклада на Сметната палата ще подобри мониторинга и отчитането на резултатите;

6. изразява загриженост предвид факта, че според Сметната палата процедурите за 
подбор на персонал не са достатъчно обосновани и документирани, но отбелязва 
уверението на Агенцията, че от май 2010 г. се прилагат фиксирани прагове за 
всички процедури на подбор; 

7. въпреки това предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на 
Европейската агенция за авиационна безопасност от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година.


