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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym 
rozliczenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (do dnia 11 
września 2018 r.: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) („Agencji”) za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. zauważa, że budżet roczny Agencji na rok 2018 wyniósł 197,9 mln EUR, z czego kwota 
36,9 mln EUR pochodziła z dotacji UE, kwota 103 mln EUR – z opłat i honorariów, 
kwota 2 mln EUR – z wkładów państw trzecich, kwota 1,1 mln – z innych dochodów, a 
kwota 54,9 mln EUR – ze skumulowanej nadwyżki z opłat i honorariów; wyraża 
zadowolenie, że wskaźnik wykonania budżetu pozostał na bardzo wysokim poziomie 
wynoszącym 98 %, czyli znacznie powyżej progu ustalonego przez Komisję na poziomie 
95 %; zauważa, że wskaźnik anulowania środków przeniesionych pozostaje na niskim 
poziomie wynoszącym 1,8 %, czyli poniżej limitu ustalonego przez Komisję na poziomie 
5 %; zauważa z zadowoleniem, że osiągnięcie celów związanych z wykonaniem budżetu 
i anulowaniem przeniesionych środków oznacza, że do dotacji UE w 2020 r. nie zostaną 
zastosowane żadne kary;

3. uwypukla kluczową rolę Agencji w zapewnianiu najwyższego możliwego poziomu 
bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska na szybko rozwijającym się rynku 
lotniczym; podkreśla, że rok 2018 był dla Agencji przełomowy, ponieważ dnia 11 
września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie1; uznaje, że zwiększony zakres 
odpowiedzialności i obciążenie pracą Agencji nie szły w parze z proporcjonalnym 
zwiększeniem jej zasobów, co znacznie utrudniło Agencji realizację jej zadań i celów w 
2018 r. oraz doprowadziło do odroczenia lub obniżenia rangi niektórych działań; 
powtarza, że Agencji, w której odnotowano redukcję zatrudnienia do 767 pracowników 
zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2018 r. (w porównaniu z 771 pracownikami w 2017 r.), 
należy zapewnić odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe, aby mogła wykonywać 
ważne zadania, jakie jej powierzono;

4. przypomina wkład Agencji w opracowanie inteligentnych norm dotyczących emisji 
hałasu i emisji CO2 oraz odpowiedzialność Agencji za certyfikację środowiskową 
lotniczych wyrobów, części i akcesoriów; uważa, że dysponująca dodatkowymi zasobami 
Agencja może odgrywać wiodącą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu środków na rzecz 
poprawy zrównoważonego charakteru lotnictwa;

5. docenia istotne wysiłki Agencji w celu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych 
zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 
oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, 
(UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a 
także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).
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bezzałogowych statków powietrznych;

6. wyraża zaniepokojenie, że lotnictwo stanowi kuszący cel cyberataków oraz że błędy 
oprogramowania mogą mieć poważne skutki; wzywa Agencję, aby wspólnie z 
Europejskim Centrum ds. Cyberbezpieczeństwa w Lotnictwie (ECCSA) nadal 
zwiększała odporność cyfrową lotnictwa europejskiego;

7. wyraża zaniepokojenie, że zbliżające się włączenie zdalnie kierowanego bezzałogowego 
systemu powietrznego (BSP) wywoła wśród społeczeństwa obawy co do bezpieczeństwa; 
wzywa Agencję, aby w większym stopniu brała pod uwagę ogólne względy 
bezpieczeństwa oraz zastrzeżenia organów dotyczące ścigania przestępstw;

8. apeluje do Agencji o dopilnowanie, aby Europa uzyskała - możliwie najszybciej bez 
narażania na szwank bezpieczeństwa - jednolite i łatwe do wykonania przepisy dotyczące 
komercyjnej eksploatacji dronów; wyraża zaniepokojenie, że Agencja nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami finansowymi i kadrowymi do wykonywania nowego zakresu 
obowiązków;

9. zauważa, że Agencja zakończyła rok z całkowitym deficytem w wysokości 2 mln EUR 
(nadwyżka w wysokości 0,7 mln EUR związana z działalnością finansowaną z dotacji oraz 
deficyt w wysokości 2,7 mln EUR związany z działalnością finansowaną z opłat i 
honorariów); zauważa, że deficyt związany z opłatami i honorariami odejmuje się od 
skumulowanej nadwyżki, co zmniejsza ją z 54,9 mln EUR do 52,2 mln EUR; zauważa, że 
jeśli chodzi o działania związane z opłatami i honorariami, dochody wzrosły o 1,8 mln EUR 
w porównaniu z 2017 r., ale koszty personelu wzrosły o 3,7 mln EUR, koszty 
administracyjne o 0,9 mln EUR, a koszty operacyjne o 2,6 mln EUR; odnotowuje, że w 
przypadku działań związanych z dotacją zwiększenie dotacji o 2 mln EUR wystarczyło na 
pokrycie wzrostu kosztów administracyjnych o 0,1 mln EUR, a wydatków operacyjnych o 
1,4 mln EUR;

10. pochwala kroki podjęte w celu zwiększenia skuteczności Agencji, takie jak uruchomienie 
programu Lean Efficiency Agility (LEAP) i inne inicjatywy na rzecz skuteczności, które 
doprowadziły do całkowitego zmniejszenia obciążenia pracą odpowiadającego 16 
ekwiwalentom pełnego czasu pracy i umożliwiły Agencji przesunięcie stanowisk i 
poradzenie sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą i z nowymi wymogami dotyczącymi 
jakości przyszłych działań; z zadowoleniem przyjmuje również coraz powszechniejszą 
cyfryzację, automatyzację i upraszczanie procesów finansowych, dzięki czemu 86 % 
transakcji finansowych odbywa się bez użycia dokumentów papierowych; 

11. wyraża zadowolenie w związku z tym, że Agencja wdrożyła zalecenie Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące zapewnienia niezależności księgowego, który odpowiada teraz 
w kwestiach funkcjonalnych przed zarządem, a w kwestiach administracyjnych przed 
dyrektorem wykonawczym Agencji; 

12. z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez Agencję w celu zapewnienia 
równowagi płci, takie jak zachęcanie kobiet do składania wniosków w ramach procedur 
naboru oraz oferowanie korzystnych warunków pracy i elastycznych rozwiązań 
związanych z macierzyństwem; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy promującej 
równowagę płci w celu podnoszenia świadomości na temat tych kwestii; ponawia swój 
apel do państw członkowskich i Komisji o uwzględnianie równowagi płci przy 
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mianowaniu członków zarządu;

13. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez zarząd Agencji wytycznych w sprawie 
informowania o nieprawidłowościach i wzywa Agencję do zapewnienia ich wdrożenia; 
zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę etyczną 
dotyczącą kodeksu postępowania, etyki i nadużyć finansowych, a na początku 2019 r. 
miał zostać przedstawiony projekt sprawozdania z kontroli; przypomina w związku z tym 
o potrzebie posiadania zabezpieczeń przed konfliktami interesów;

14. podkreśla, że Agencja wydaje certyfikaty statkom powietrznym po wykazaniu, że ich 
projekt spełnia wszystkie odpowiednie wymogi dotyczące zdatności do lotu, a wszystkie 
elementy są bezpieczne; wskazuje, że należy przeprowadzić audyt, aby ocenić, dlaczego 
Agencja uznała samolot Boeing 737 MAX za zgodny z tymi wymogami.

15. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018.
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