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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví za rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve všech 
věcných ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že agentura obdržela z rozpočtu na rok 2009 prostředky na závazky ve výši 
31 540 000 EUR a prostředky na platby ve výši 29 180 000 EUR;

3. mimoto bere na vědomí, že celkový rozpočet Evropské agentury pro bezpečnost letectví 
se mezi roky 2008 a 2009 zvýšil o téměř 20 % ze 102 milionů EUR na 122 milionů EUR
a že počet zaměstnanců vzrostl ze 440 na 509;

4. souhlasí s tím, že značný objem prostředků (65 % provozních činností) přenesených do 
roku 2010 je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu;

5. vítá závazek agentury přijmout takový rozpočet, který bude plně zaměřen na dosahování 
výsledků („rozpočet sestavovaný podle činností“) a jenž by, jak je uvedeno ve zprávě 
Účetního dvora, zlepšil sledování výkonnosti a podávání zpráv;

6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že podle zjištění Účetního dvora nejsou postupy výběru 
zaměstnanců dostatečně zdůvodňovány a zdokumentovány, ale přitom bere na vědomí 
ujištění agentury, že od května 2010 byly u všech výběrových řízení uplatňovány pevně 
stanovené limity;

7. nicméně navrhuje, aby Parlament i za těchto okolností výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro bezpečnost letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2009 udělil.


