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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. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča o pravilnosti računovodskih izkazov 

Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) za proračunsko 

leto 2015; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leta 2015 znašal 185,4 milijona EUR, pri 

čemer je bilo 36,4 milijona EUR zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi EU, 

91,9 milijona EUR s pristojbinami in taksami ter 2,2 milijona EUR s prispevki tretjih 

držav; prav tako ugotavlja, da so zneski, ki jih je agencija dejansko prejela, vključno z 

namenskimi prihodki iz prejšnjih let, znašali 207,2 milijona EUR; 

3. ugotavlja, da so zneski, preneseni v letu 2015 (iz leta 2015 v leto 2016), znašali 

6,8 milijona EUR, tj. 6,6 % prevzetih obveznosti; 

4. ugotavlja, da je bilo v letu 2015 opravljenih 18 naknadnih kontrol, ki so zajemale 

vračila stroškov za službene poti, postopke javnih naročil, ponudnike storitev 

certificiranja in transakcije skupne službe; je zadovoljen, da so bile vse pregledane 

transakcije zakonite in pravilne; 

5. pozdravlja pravilno preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov ter pričakuje, da 

bodo Parlament, Svet in javnost vsako leto obveščeni o rezultatih teh ukrepov in o 

njihovem spremljanju; 

6. pozdravlja prizadevanja agencije v letu 2015 za izboljšanje ravni načrtovanja in 

spremljanja, zlasti kar zadeva stopnjo izvrševanja proračuna, upravljanje okvirnih 

sporazumov in za pravočasno zagotavljanje povratnih informacij višjemu vodstvu o 

tveganjih in zamudah; 

7. opozarja na osrednjo vlogo agencije pri zagotavljanju največje možne letalske varnosti 

po vsej Evropi; poudarja, da je v Evropi potreben skupen evropski sistem za 

ocenjevanje in opozarjanje, zlasti ko gre za prelete konfliktnih območij; poudarja, da je 

treba agenciji glede na hitro razvijajoči se sektor civilnega letalstva, kot kaže vse bolj 

razširjena uporaba brezpilotnih zračnih vozil (dronov), zagotoviti potrebne finančne, 

materialne in človeške vire, ki ji bodo omogočili uspešno izvajanje regulativnih in 

izvršilnih nalog na področjih varnosti in varstva okolja, ne da bi bili pri tem ogroženi 

njena neodvisnost in nepristranskost; 

8. pozdravlja, da je upravni odbor sprejel večletni programski dokument za obdobje 2016–

2020, ki zajema strategijo agencije, večletne cilje in letne ukrepe; 

9. je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, ki so 

pokazali, da je 13,8 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 

79,5 % operativnim nalogam, 6,7 % pa kontroli in finančnim nalogam; je seznanjen tudi 

s prerazporeditvijo (+0,8 odstotnih točk) delovnih mest iz uprave v operativne 

dejavnosti; meni, da bi bilo treba v naslednje letno poročilo vključiti tudi razčlenitev 
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zaposlenih po kategorijah in sektorjih ter razčlenitev glede na vire financiranja njihovih 

dejavnosti (iz pristojbin in taks oziroma nepovratnih sredstev EU), da bo bolj jasno, 

kolikšni viri so potrebni; ugotavlja, da je agencija prvič zapolnila vsa delovna mesta v 

skladu s kadrovskim načrtom; 

10. poudarja, da revizija Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1 

predvideva razširitev pristojnosti agencije, in je zato treba pri dodeljevanju novih 

pristojnosti upoštevati vlogo novih tehnologij, kot so sistemi daljinsko pilotiranega 

zrakoplova; poudarja, kako pomembno je agenciji dodeliti ustrezna sredstva, da bo kos 

novim pristojnostim, pa tudi zadostne kadrovske vire, da bo lahko izpolnjevala dodatne 

naloge; poudarja, da delovna mesta v agenciji (in z njimi povezane pokojnine), ki jih v 

celoti financira industrija, zaradi česar ne vplivajo na proračun Unije, ne bi smela biti 

vključena v obvezno zmanjševanje števila delovnih mest; 

11. obžaluje, da kljub prizadevanjem agencije v šestnajstih letih od njene ustanovitve ni bilo 

mogoče skleniti sporazuma o njenem sedežu; opominja, da bi morale v skladu s 

skupnim pristopom o decentraliziranih agencijah EU, o katerem so se dogovorili 

Parlament, Svet in Komisija, „vse agencije imeti sporazum o sedežu, ki bi moral biti 

sklenjen pred začetkom operativne faze“; v zvezi s tem ugotavlja, da je druga agencija, 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, leta 2011 z nemško vlado 

podpisala sporazum o sedežu; močno obžaluje pomanjkanje sporazuma o sedežu in 

poziva državo gostiteljico, naj čim prej sklene sporazum z agencijo, da bi se razjasnilo 

razmerje med nacionalnimi sodnimi organi in agencijo ter ji tako omogočili neovirano 

izvajanje njenih pravnih nalog; pozdravlja predlog Komisije o spremembi temeljnega 

akta agencije, ki zajema tudi določbo o sklenitvi sporazuma o sedežu; 

12. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede 

izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015. 

 

                                                 
1  Uredba (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 letalstvu in razveljavitvi Direktive 

Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1). 
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