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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan 

lentoturvallisuusviraston (EASA) tilit varainhoitovuodelta 2012 ovat asianmukaiset; 

2. panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 

150,2 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin osuus oli 36,6 miljoonaa euroa ja 

113,6 miljoonaa euroa saatiin muista lähteistä, etenkin maksuista ja palkkioista 

(83 miljoonaa euroa), ja että määrärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia; 

3. muistuttaa, että viraston keskeinen tehtävä on varmistaa, että lentoturvallisuus on 

mahdollisimman korkealla tasolla koko Euroopassa; huomauttaa myös, että yhtenäistä 

eurooppalaista ilmatilaa koskevaa säännöstöä ollaan parhaillaan tarkistamassa, mikä 

saattaa johtaa EASA:n toimivaltuuksien lisäämiseen; katsoo, että jos viraston 

toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on 

oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentin 17. huhtikuuta 2013 antaman 

päätöslauselman johdosta virastossa on toteutettu korjaavia toimia eturistiriitoihin ja 

palvelukseenottomenettelyihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, ja toteaa, että 

näihin toimiin kuuluu etenkin valintamenettelyjä koskevan ohjeistuksen käyttöönotto ja 

viraston henkilöstölle eturistiriitojen alalla annettava erityinen koulutus; katsoo, että 

komission ja EASA:n on raportoitava neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

säännöllisesti edistymisestä näiden eturistiriitojen ratkaisussa; 

5. on tyytyväinen siihen, että virasto on vahvistanut vakiomenettelyn tilien 

jälkitarkastuksia varten, ja kehottaa virastoa jatkamaan toimia optimaalisen menetelmän 

löytämiseksi tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti; 

6. ehdottaa, että Euroopan parlamentti myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston 

pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012. 
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