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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de rekeningen van het Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ("het Agentschap") over het 

begrotingsjaar 2016 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat de begroting van het Agentschap voor 2016 193,4 miljoen EUR bedroeg, 

waarvan 36,4 miljoen EUR afkomstig was van EU-subsidies, 95,9 miljoen EUR van 

vergoedingen en heffingen en 2,1 miljoen EUR van bijdragen van derde landen; is 

verheugd dat het Agentschap het hoogste uitvoeringspercentage ooit heeft behaald - 99 %; 

merkt op dat het Agentschap vanuit begrotingsperspectief 2016 heeft afgesloten met een 

verlies van 9,3 miljoen EUR, waarvan 1,6 miljoen EUR verband houdt met activiteiten die 

betaald werden met EU-subsidie en 7,7 miljoen EUR met activiteiten die betaald werden 

met vergoedingen en heffingen; merkt verder op dat het Agentschap het tekort van 

7,7 miljoen EUR heeft afgetrokken van het geaccumuleerde overschot, waardoor dat 

teruggebracht is van 59,9 miljoen EUR tot 52,3 miljoen EUR, en wacht op instructies van 

de Commissie met betrekking tot het subsidie-gerelateerde verlies van 1,6 miljoen EUR;  

3. merkt op dat, van de 6,8 miljoen EUR die is overgedragen naar 2016, 96 % is betaald wat 

boven de Commissiedoelstelling van 95 % lag; merkt op dat het van 2016 naar 2017 

overgedragen bedrag 81,5 miljoen EUR was, waarvan 9,2 miljoen EUR automatisch is 

overgedragen en 72,3 miljoen EUR verband hield met certificeringsactiviteiten die als 

bestemmingsontvangsten werden behandeld; 

4. merkt op dat er in 2016 18 controles achteraf zijn uitgevoerd die betrekking hadden op 

jaarlijkse schooltoelagen, vergoedingen van dienstreizen van externe deskundigen, 

afgeronde aanbestedingsprocedures en vergoedingen van kosten van dienstreizen; 

verneemt met instemming dat over het algemeen alle gecontroleerde transacties wettig en 

regelmatig waren; 

5. herinnert eraan dat de onafhankelijkheid van het personeel van het Agentschap en de 

externe deskundigen moet worden gewaarborgd; is in dit verband verheugd over de 

gestage pogingen om te zorgen voor juiste preventie en juist beheer van 

belangenconflicten, rekening houdend met de opmerkingen van het Parlement; merkt op 

dat het Agentschap relevante opleiding heeft aangeboden aan zijn personeel, een register 

van belangenconflicten bijhoudt en zijn “Beleid inzake onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid: preventie en aanpak van belangenconflicten” blijft herzien om de 

interne procedures voor de invulling, toetsing en actualisering van belangenverklaringen 

van de personeelsleden van het Agentschap verder te verbeteren; is ingenomen met het 

feit dat eind 2016 meer dan 80 % van het EASA-personeel een opleiding over 

fraudebestrijding had gevolgd en moedigt het Agentschap ertoe aan te streven naar 

opleiding van 100 % van zijn personeel; merkt tevens op dat het Agentschap een 

gedragscode heeft opgesteld inclusief een beleid inzake belangenconflicten en een 

belangenverklaring voor externe deskundigen die het werk van het Agentschap 

ondersteunen en dat deze gedragscode heeft geholpen om de kwaliteit van het werk van 

het Agentschap te verbeteren en te zorgen voor een beter beheer van zijn taken;  
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6. wijst op de resultaten van de derde benchmarking van de posten van het Agentschap, 

waaruit blijkt dat 12,5 % van de functies gericht is op administratieve ondersteuning, 

81,0 % op operationele taken en 6,4 % op neutrale (financiële/controle- en taalkundige) 

taken; is verheugd dat een uitsplitsing van het personeel per categorie en sector, 

alsmede per financieringsbron voor hun activiteiten (vergoedingen en heffingen versus 

Uniesubsidies), is opgenomen in het jaarverslag 2016, waaruit blijkt dat 60,4 % van de 

posten, inclusief 50,1 % operationele posten, wordt gefinancierd uit de vergoedingen en 

heffingen en 33,8 % van de posten wordt gefinancierd uit de Uniesubsidie; merkt op dat 

het Agentschap voor het tweede achtereenvolgende jaar een volledige bezetting van alle 

posten volgens het vastgestelde organigram heeft bereikt; stelt in dit organigram een 

discrepantie vast tussen de verschillende AD- en AST-posten die zijn toegestaan in het 

kader van de EU-begroting en de daadwerkelijk bezette posten en dringt er bij het 

Agentschap op aan dit onevenwicht aan te pakken; 

7. herhaalt dat met de herziening van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad1wordt beoogd de bevoegdheden van het Agentschap te verruimen 

en dat in dit verband de rol van nieuwe technologieën, zoals systemen van op afstand 

bestuurde luchtvaartuigen, volledig in aanmerking moeten worden genomen bij de 

toewijzing van zijn nieuwe bevoegdheden; benadrukt dat voldoende financiering aan 

het Agentschap toegekend moet worden om de succesvolle invulling van deze nieuwe 

verantwoordelijkheden te verzekeren, alsook voldoende, gekwalificeerd personeel om 

de bijkomende taken uit te voeren; 

8. dringt aan op een bespoediging van de inwerkingtreding van de Europese verordening 

inzake drones; wijst op de essentiële rol van het Agentschap bij het waarborgen van een 

zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van de luchtvaart in heel Europa; benadrukt tegen 

de achtergrond van een zich snel ontwikkelende burgerluchtvaart – waarvan het 

toenemende gebruik van drones een bewijs vormt – dat het Agentschap de beschikking 

moet krijgen over de nodige financiële, materiële en personele middelen om zijn 

regelgevende en uitvoerende taken op het gebied van veiligheid en milieubescherming 

naar behoren uit te kunnen voeren, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

9. is tevreden met het politieke akkoord over de herziening van de gemeenschappelijke 

regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart2, overeenkomstig het in november 

2017 door het Parlement, de Raad en de Commissie gesloten akkoord; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de nodige middelen te verstrekken voor de nieuwe en 

versterkte bevoegdheden onder andere met betrekking tot risico’s voor de 

burgerluchtvaart die voortkomen uit conflictgebieden, milieugerelateerde thema’s en de 

certificatie en registratie van onbemande luchtvaartuigen; 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling 

van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening 

(EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.) 
2  COM(2015)0613: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de 

Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad. 
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10. is ingenomen met de actieve rol van het Agentschap met betrekking tot de uitnodiging 

tot het indienen van voorstellen in het kader van het Horizon 2020-programma; dringt er 

bij het Agentschap op aan actief te blijven op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling; 

11. steunt de oprichting van een werkgroep om te kijken naar de potentiële risico’s en 

gevolgen van de brexit; raadt het Agentschap aan met betrekking tot deze kwestie nauw 

samen te werken met de andere Europese instellingen; stelt voor dat het Agentschap de 

resultaten van deze werkgroep te zijner tijd presenteert aan het Europees Parlement; 

12. merkt op dat de zetelovereenkomst van het EASA tussen het Agentschap en de Duitse 

regering in december 2016 eindelijk is getekend; is verheugd over de verhuizing naar het 

nieuwe, daartoe speciaal ontworpen gebouw in 2016; merkt op dat om de inrichtings- en 

verhuiskosten van 12,4 miljoen EUR voor de verhuizing naar de nieuwe locatie te dekken, 

het Agentschap in de periode 2014-2016 9,4 miljoen EUR heeft betaald (4,4 miljoen EUR 

in 2016) uit het geaccumuleerde overschot en 3 miljoen EUR uit de EU-subsidie; 

13. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van het 

Agentschap voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016. 
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