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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 

2009/2122(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 

budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 

20 februari 20083, särskilt artikel 60, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 

transport och turism (A7-0068/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som 

utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, 

kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 21. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 

2009/2122(DEC)) 

 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 

budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 

20 februari 20083, särskilt artikel 60, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 

transport och turism (A7-0068/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se 

till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 21. 
2  EUT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC)) 

 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 



– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 

20 februari 20083, särskilt artikel 60, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0068/2010), och av följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget 

för budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 

parlamentet följande synpunkter: 

   Parlamentet noterade revisionsrättens kritik mot flera upphandlingsförfaranden. 

 

   Parlamentet krävde att byrån håller det löfte den gav i sitt svar till revisionsrätten 

om att strikt följa upphandlingsreglerna och att vara särskilt uppmärksam på att ge 

tydlig information till eventuella anbudsgivare. 

 

   Parlamentet noterade att revisionsrätten hade påpekat att det i tjänsteförteckningen 

för 2007 fanns 467 tjänster för tillfälligt anställda, men att anslagen för 

                                                 
1  EUT C 304, 15.12.2009, s. 21. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  EUT L 255, 26.9.2009, s. 122. 



 

personalkostnader inte täckte de faktiska personalkostnaderna för dessa tjänster och 

att byrån därför kom överens med kommissionen om att minska antalet tjänster till 

högst 342, varav 333 var tillsatta vid årets slut. 

 

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att revisionsrätten funnit att räkenskaperna för 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för 2008 är tillförlitliga och att de underliggande 

transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet noterar att byrån fick 30 000 000 EUR i åtagande- och 

betalningsbemyndiganden från budgeten för 2008. 

3. Europaparlamentet noterar att budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ökade 

med 42 procent från 72 000 000 EUR till 102 000 000 EUR mellan 2007 och 2008 och att 

personalstyrkan ökade från 362 till 442. 

Verksamhetsresultat 

4. Europaparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och 

RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet 

konstaterar att byrån i sitt svar intygar att det förbättrat sitt arbetsprogram för 2010 genom 

att införa mål och centrala resultatindikatorer samt ett bättre resursplaneringssystem. 

Dessutom uppmanar parlamentet byrån att överväga att införa ett Gantt-schema i 

planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts 

ned av varje anställd som medverkat i ett projekt och främja en metod som är inriktad på 

att nå resultat. 

5. Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa 

rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av 

ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att 

den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år 

till år. 

Förordningen om avgifter 

6. Europaparlamentet konstaterar att 2008 var det första hela året som certifieringsarbetet 

genomfördes inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 

31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet1. 

7. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett övervakningssystem för certifieringsprojekten 

för att under projektets hela löptid försäkra sig om att de avgifter som tas ut inte avviker 

på ett väsentligt sätt från den faktiska kostnaden. 

8. Europaparlamentet beklagar att systemet med årliga schablonavgifter under 2008 gav 

intäkter som var mycket högre än de faktiska kostnaderna för tjänsterna, och uppmanar 

byrån att omgående lägga fram en detaljerad plan som garanterar att detta inte 

återupprepas under kommande år. 

Överföring av anslag mellan budgetår 

                                                 
1  EUT L 140, 1.6.2007, s. 3. 



9. Europaparlamentet uppmärksammar att byrån under 2009 överförde omfattande anslag 

avseende driftsutgifter (mer än 53 000 000 EUR, dvs. 79 procent av 

betalningsbemyndigandena för driftsutgifter). Parlamentet inser att den höga nivån på 

anslag som fördes över till 2009 strider mot principen om ettårighet även om en viss 

osäkerhet avseende avgiftsnivån utgör en del av byråns verksamhetscykel. Parlamentet 

understryker också att denna situation tyder på brister i systemet för resursplanering, vilka 

för sin del berodde på att undertecknandet av avtalet för tjänsten försenats. Parlamentet 

kräver därför att mer realistiska prognoser läggs fram för kommissionen och parlamentet 

för nästa budgetår, i så god tid att dessa kan analyseras. 

10. Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter för ett belopp på 1 988 000 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar 

enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en enormt stor likviditet. 

Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 57 245 000 EUR den 

31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter 

det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i 

artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att undersöka vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla 

byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt. 

11. Europaparlamentet noterar att 15 procent av de personalrelaterade utgifterna under 2008 

fördes över till driftsutgifter, vilket visar på orealistiska rekryteringsplaner. Parlamentet 

har betänkligheter mot effektivitetsvinsterna från en sådan överföring och kommer att 

hålla ögonen på utvecklings- och uppföljningskostnader för införandet av systemet för 

resursplanering (Enterprise Resource Planning system, ERP). 

Övriga förbättringar som byrån bör göra 

12. Europaparlamentet oroar sig för bristen på samordning mellan byråns behov, personal och 

budgetförordning, och i synnerhet för det faktum att förfarandena för urval av personal 

gör det svårt att rekrytera tillräckligt kvalificerad personal. Parlamentet anser att den 

interinstitutionella arbetsgruppen om decentraliserade byråer skulle kunna ta upp denna 

fråga. 

13. Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra sin planering av rekryteringen så att den 

blir mer realistisk, och att åtgärda brister i budgeteringen och övervakningen av systemet 

för resursplanering. 

Internrevision 

14. Europaparlamentet konstaterar att 15 av de 28 rekommendationer som utfärdades av 

tjänsten för internrevision (IAS) har genomförts sedan 2006. Av de 13 rekommendationer 

som håller på att genomföras anses 2 vara ”kritiska” och 5 ”mycket viktiga”. Parlamentet 

konstaterar att dessa rekommendationer rörde budgetmässig osäkerhet, avsaknad av 

riskanalys, avsaknad av en politik för personalbedömning och personalbefordran, 

förfarandet för periodavgränsning och avsaknad av ett förfarande för registrering av 

undantag som avslutats. 

o 

o   o 



 

15. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 

 

                                                 
1  Antagna texer, P7_TA(2010)0139. 


