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Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost v letalstvu 

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 (C6-

0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v 

letalstvu za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 

agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori agencije2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 

februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu4, zlasti člena 60, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in 

turizem (A6-0163/2009), 

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede 

izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007; 

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju 

Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 

poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL C 278, 31.10.2008, str. 16. 
2  UL C 311, 5.12.2008, str. 20. 
3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
4  UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 



2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig 

Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 (C6-0439/2008 – 

2008/2266(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v 

letalstvu za proračunsko leto 20072, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 

agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori agencije3, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 

februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu5, zlasti člena 60, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20026, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in 

turizem (A6-0163/2009), 

1. ugotavlja, da so končni letni računovodski izkazi Evropske agencije za varnost v letalstvu 

taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko 

leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost 

v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu 

Evropske unije (serija L). 

                                                                                                                                                           
1  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
2  UL C 278, 31.10.2008, str. 16. 
3  UL C 311, 5.12.2008, str. 20. 
4  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
5  UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 
6  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 



3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za 

proračunsko leto 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v 

letalstvu za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 

agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori agencije2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 

februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu4, zlasti člena 60, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in 

turizem (A6-0163/2009), 

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij, 

B. ker je Parlament 22. aprila 2008 izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v 

letalstvu podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 20066 

in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim 

– je seznanjen z vztrajno zahtevo Računskega sodišča, da mora agencija v sodelovanju s 

Komisijo pregledati trenutne cenike, da bi zagotovila, da so njeni stroški za dejavnosti 

certificiranja upravičeni in da njene takse pokrivajo te stroške; 

                                                 
1  UL C 278, 31.10.2008, str. 16. 
2  UL C 311, 5.12.2008, str. 20. 
3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
4  UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 
5  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
6  UL L 88, 31.3.2009, str. 201. 



– poziva agencijo in Komisijo, naj pregledata strukturo taks agencije, da bodo stroški in 

prihodki za dejavnosti potrjevanja uravnoteženi; 

– je seznanjen z odgovorom agencije, da bi morala uredba o taksah in dajatvah1, ki je 

stopila v veljavo 1. junija 2007, zagotoviti dovolj prihodkov za pokritje stroškov za 

dejavnosti certificiranja; 

– poziva agencijo k izvajanju učinkovitega sistema za vodenje terjatev, ki bi po možnosti 

zajemal tudi obresti za zamujena plačila; 

1. ugotavlja, da je agencija iz proračuna za leto 2007 prejela 27 045 000 EUR za odobritve za 

prevzem obveznosti in odobritve plačil; 

2. je seznanjen z ugotovitvami Evropskega računskega sodišča, da kadrovski načrt za leto 

2007 vsebuje 467 začasnih delovnih mest, da pa odobrena sredstva za odhodke za zaposlene 

niso pokrila dejanskih stroškov teh delovnih mest, in da se je zato agencija s Komisijo 

dogovorila, da število delovnih mest zmanjša na največ 342; od teh jih je bilo ob koncu leta 

zasedenih 333; 

3. je seznanjen z odgovorom agencije, da je bilo treba število zaposlenih zmanjšati, ker v prvih 

dveh letih izvajanja njene uredbe o taksah in dajatvah, prihodki niso zadostovali za pokritje 

predvidenih stroškov; ugotavlja, da se agencija sklicuje na načrt kadrovske politike za 

obdobje 2008-2010, o katerem se je dogovorila s Komisijo in iz katerega je razvidno 

zmanjšanje števila zaposlenih; 

4. ugotavlja, da je neravnotežje med stroški in prihodki, ki je razvidno iz predhodne resolucije 

o razrešnici, sprožilo zahtevo po zmanjšanju načrtovanega števila zaposlenih za 25 %, s 467 

na največ 342; 

5. pričakuje, da bo agencija v svoje letne računovodske izkaze za finančno leto 2008 vključila 

informacije o tem, v kolikšni meri je mogoče zagotoviti ravnotežje med stroški in prihodki 

v povezavi z dejavnostmi certificiranja na podlagi izvajanja nove uredbe o taksah in 

stroških; 

6. je seznanjen s kritiko Evropskega računskega sodišča, da spremembe v zvezi z osebjem 

agencije v letu 2007 niso bile vidne v kadrovskem načrtu, ki ni bil ustrezno spremenjen; 

7. v celoti podpira priporočilo Evropskega računskega sodišča, da agencija skrbno preveri 

skladnost svojih napovedi odhodkov, ki predstavljajo osnovo za sprejem odločitev 

proračunskega organa, zlasti v zvezi s kadrovskimi stroški; poziva agencijo, da zagotovi, da 

kadrovski načrt ustreza dejanskim razmeram; 

8. ugotavlja, da se Evropsko računsko sodišče in agencija ne strinjata o izračunu zneska 

14 900 000 EUR za namenske prejemke, ki jih je agencija dobila v letu 2007 za kritje 

stroškov certificiranja; je seznanjen s stališčem Evropskega računskega sodišča, da je 

agencija po pomoti vključila v svoj izračun takse, zaračunane na podlagi uredbe o taksah in 

dajatvah; je seznanjen, da je agencija predložila obrazložitev za svoj izračun, pri čemer je 

navedla, da je bila upravičena vključiti takse v izračun na podlagi svoje osnovne uredbe; 

                                                 
1  Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 (UL L 140, 1.6.2007, str. 3). 



9. je seznanjen s kritiko Evropskega računskega sodišča v zvezi z več revidiranimi postopki 

javnih naročil; ugotavlja, da je Evropsko računsko sodišče ugotovilo nepreglednost pri 

enem postopku, pri katerem so ponudniki prejeli nepopolne informacije o merilih za 

dodelitev in njihovem ocenjevanju; se seznanja z izjavo Evropskega računskega sodišča, da 

je bil v treh primerih uporabljen omejen postopek, čeprav bi moral biti razpis za oddajo 

ponudb odprt, saj je skupna vrednost storitev presegala predpisan prag; 

10. zahteva, da agencija drži obljubo, ki jo je dala v svojih odgovorih, da bo strogo upoštevala 

predpise o naročanju in zlasti namenila pozornost zagotavljanju jasnih informacij 

potencialnim ponudnikom; 

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo agencija v prihodnje ohranjala strogo finančno 

disciplino in spoštovala dogovorjeni proračun; 

12. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v 

resoluciji z dne 23. aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU1. 

 

 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0274. 


