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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenției Europene de 
Siguranță a Aviației aferente exercițiului bugetar 2009 și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, sub toate aspectele semnificative;

2. constată că Agenția a dispus de 31 540 000 EUR în credite de angajament și de 
29 180 000 EUR în credite de plată din bugetul 2009;

3. constată, în plus, că bugetul global al Agenției a fost majorat cu aproape 20%, de la 102 
milioane EUR în 2008 la 122 de milioane EUR în 2009, și că efectivul de personal a 
crescut de la 440 la 509;

4. acceptă faptul că nivelul ridicat de credite reportate în 2010 (65% din activitățile 
operaționale) contravine principiului anualității;

5. salută angajamentul Agenției de a adopta o structură a bugetului integral corelată cu 
rezultatele (un buget pe activități), ceea ce, așa cum se arată în raportul Curții, ar 
îmbunătăți monitorizarea performanțelor și raportarea;

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, conform Curții, procedurile de selecție a 
personalului nu sunt justificate și documentate suficient, dar ia act de faptul că Agenția a 
dat asigurări că, începând din mai 2010, în toate procedurile de selecție au fost aplicate 
praguri fixe; 

7. propune totuși Parlamentului să acorde directorului executiv al Agenției Europene de 
Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2009.


