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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. izraža zadovoljstvo glede pravilnosti računovodskih izkazov Evropske agencije za 

varnost v letalstvu (EASA), ki jo je ugotovilo Računsko sodišče za proračunsko leto 

2012; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2012 znašal 150,2 milijona EUR, pri 

čemer je 36,6 milijona EUR prispevala Evropska unija, 113,6 milijona pa je izhajalo iz 

drugih virov, vključno s taksami in dajatvami (83 milijonov EUR), in da je bila 

stopnja izvrševanja 97-odstotna; 

3. opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju najvišje možne letalske varnosti 

v celotni Evropi; prav tako ugotavlja, da bi lahko sedanja revizija predpisov v zvezi z 

enotnim letalskim prostorom privedla do okrepitve pristojnosti Evropske agencije za 

varnost v letalstvu; poudarja, da bo treba v tem primeru agenciji zagotoviti finančne, 

materialne in človeške vire, ki bi ji omogočili uspešno izvajanje nalog; 

4. pozdravlja korektivne ukrepe, ki jih je agencija sprejela v odgovor na resolucijo 

Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 o težavah v zvezi z navzkrižji interesov 

in postopki zaposlovanja, zlasti z uvedbo smernic za postopke izbora in specifičnimi 

usposabljanji za osebje agencije v zvezi z navzkrižjem interesov; Komisija in 

Evropska služba za zunanje delovanje poročata Svetu in Evropskemu parlamentu o 

napredku, doseženem glede prenehanja teh navzkrižij interesov; 

5. je zadovoljen, da je agencija vzpostavila standardni postopek za naknadno preverjanje 

računov in agencijo poziva, naj si še naprej prizadeva za optimalno metodologijo v 

skladu s priporočili Računskega sodišča; 

6. predlaga, da Evropski parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v 

letalstvu podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 

2012. 
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