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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť 
letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2018 je zo všetkých významných 
hľadísk zákonná a správna;

2. poznamenáva, že agentúra mala na rok 2018 k dispozícii rozpočet vo výške 197,9 milióna 
EUR, z čoho 36,9 milióna EUR pochádzalo z dotácií EÚ, 103,0 milióna z poplatkov a 
úhrad, 2,0 milióna EUR z príspevkov tretích krajín, 1,1 milióna z ostatných príjmov a 
54,9 milióna EUR z akumulovaného prebytku poplatkov a platieb; vyjadruje potešenie 
nad tým, že miera plnenia rozpočtu bola naďalej veľmi vysoká na úrovni 98 %, čo je 
výrazne nad prahovou hodnotou 95 % stanovenou Komisiou; konštatuje, že miera 
zrušenia prenesených rozpočtových prostriedkov je naďalej nízka na úrovni 1,8 %, čo je 
pod hranicou 5 % stanovenou Komisiou; víta, že dosiahnutie cieľov v oblasti plnenia 
rozpočtu a zrušenia prenesených rozpočtových prostriedkov znamená, že na dotáciu EÚ 
za rok 2020 sa neuplatnia žiadne sankcie;

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva a 
ochrany životného prostredia na rýchlo rastúcom trhu leteckej dopravy; zdôrazňuje, že 
rok 2018 bol pre agentúru medzníkom, keďže 11. septembra 2018 nadobudlo účinnosť 
nové nariadenie1; uznáva, že väčšiu mieru zodpovednosti a zvýšené pracovné zaťaženie 
agentúry nesprevádzalo primerané zvýšenie zdrojov, čo prinieslo významné výzvy z 
hľadiska plnenia jej úloh a cieľov v roku 2018 a viedlo k tomu, že určité činnosti sa 
odložili alebo klesli v rebríčku priorít; opakuje, že agentúre by sa mali poskytnúť 
primerané finančné prostriedky a dostatočný počet zamestnancov, pretože počet jej 
zamestnancov sa k 31. decembru 2018 znížil na 767 osôb (v porovnaní so 771 
zamestnancami v roku 2017), aby mohla vykonávať dôležité úlohy, ktoré jej boli zverené;

4. pripomína príspevok agentúry k vypracovaniu inteligentných noriem pre hluk a emisie 
CO2 a jej zodpovednosť za environmentálnu certifikáciu leteckých výrobkov, častí a 
zariadení; domnieva sa, že s ďalšími zdrojmi môže agentúra zohrávať vedúcu úlohu pri 
vývoji a vykonávaní opatrení na zlepšenie udržateľnosti letectva;

5. víta významné úsilie agentúry o vytvorenie jednotnej európskej oblasti bezpilotných 
lietadiel;

6. obáva sa, že letecká doprava je atraktívnou cieľovou skupinou pre kybernetické útoky a 
že chyby v softvéri môžu mať vážne následky; vyzýva agentúru, aby spolu s Európskym 
centrom pre kybernetickú bezpečnosť v letectve (ECCSA) ďalej zvyšovala digitálnu 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti 
civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) 
č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 
(Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).
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odolnosť európskeho letectva;

7. je znepokojený tým, že nadchádzajúce začlenenie systémov diaľkovo riadených 
leteckých systémov  (RPAS) vyvolá obavy verejnosti o bezpečnosť; vyzýva agentúru, 
aby vo väčšej miere zohľadňovala všeobecné obavy o bezpečnosť a znepokojenie 
orgánov, pokiaľ ide o trestné stíhanie páchateľov;

8. vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že Európa získala čo najskôr a bez ohrozenia 
bezpečnosti pravidlá týkajúce sa komerčného predaja bezpilotných lietadiel, ktoré budú 
jednotné a ľahko splniteľné; vyjadruje znepokojenie nad tým, že agentúra nemá 
dostatočné finančné a ľudské zdroje na nové úlohy;

9. konštatuje, že agentúra ukončila rok s celkovým deficitom vo výške 2 milióny EUR 
(prebytok vo výške 0,7 milióna EUR v prípade dotovaných činností a deficit vo výške 2,7 
milióna EUR v prípade poplatkov a platieb); konštatuje, že deficit poplatkov a platieb sa 
odpočíta od akumulovaného prebytku, ktorý sa tým zníži z 54,9 milióna EUR na 52,2 
milióna EUR; konštatuje, že pokiaľ ide o činnosti súvisiace s poplatkami a platbami, v 
porovnaní s rokom 2017 vzrástli príjmy o 1,8 milióna EUR, náklady na zamestnancov sa 
však zvýšili o 3,7 milióna EUR, administratívne náklady o 0,9 milióna EUR a prevádzkové 
náklady o 2,6 milióna EUR; konštatuje, že v prípade činností súvisiacich s dotáciami bolo 
zvýšenie dotácie o 2 milióny EUR dostatočné, aby sa pokryl nárast administratívnych 
nákladov o 0,1 milióna EUR a nárast prevádzkových výdavkov o 1,4 milióna EUR;

10. oceňuje kroky prijaté na zvýšenie efektívnosti agentúry, napríklad spustenie programu 
Lean Efficiency Agility Programme (LEAP) a ďalších iniciatív zameraných na 
efektívnosť, ktorých výsledkom je celkové zníženie pracovného zaťaženia zodpovedajúce 
16 zamestnancom pracujúcim na plný úväzok a ktoré umožnili agentúre presunúť pracovné 
miesta a zvládnuť zvýšené pracovné zaťaženie a upravené nároky na kvalitu v prípade už 
prebiehajúcich činností; víta tiež čoraz väčšiu digitalizáciu, automatizáciu a zjednodušenie 
finančných postupov, v dôsledku čoho sa 86 % finančných transakcií sa spracúva bez 
použitia papiera; 

11. vyjadruje spokojnosť s tým, že agentúra vykonala odporúčanie Dvora audítorov, aby 
zabezpečila nezávislosť účtovníka, ktorý teraz funkčne podlieha správnej rade agentúry a 
administratívne výkonnému riaditeľovi agentúry; 

12. víta opatrenia, ktoré prijala agentúra na dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov, 
ako je napríklad podporovanie žien v tom, aby sa hlásili do výberových konaní, ponuka 
priaznivých pracovných podmienok a pružných foriem práce v spojení s materstvom; víta 
vytvorenie skupiny obhajujúcej rodovú rovnováhu, ktorej úlohou je zvyšovať 
informovanosť o rodovej rovnováhe; opakuje svoju výzvu členským štátom a Komisii, aby 
pri vymenúvaní členov rady zohľadňovali zásadu rodovej rovnováhy;

13. víta, že správna rada agentúry prijala usmernenia týkajúce sa oznamovania 
protispoločenskej činnosti, a vyzýva agentúru, aby zabezpečila ich vykonávanie; 
konštatuje, že útvary vnútorného auditu uskutočnili v roku 2018 etické preskúmanie, 
ktoré sa týkalo kódexu správania, etiky a podvodov, a návrh správy o audite mal byť k 
dispozícii začiatkom roka 2019; v tejto súvislosti opakuje, že je potrebné zaviesť záruky 
proti konfliktom záujmov;
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14.  zdôrazňuje, že agentúra osvedčuje lietadlá na základe toho, že sa preukáže, že z hľadiska 
konštrukcie spĺňajú všetky príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť a všetky funkcie 
sú bezpečné; poukazuje na to, že by sa mal vykonať audit s cieľom posúdiť, prečo sa 
agentúra domnievala, že  Boeing 737 MAX spĺňa uvedené požiadavky;

15. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2018.



PE642.926v02-00 6/7 AD\1196607SK.docx

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VÝBOROM POŽIADANÝM O STANOVISKO

Dátum prijatia 21.1.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

42
5
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco 
Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina 
Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, 
Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June 
Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe 
Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, 
Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, 
Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova



AD\1196607SK.docx 7/7 PE642.926v02-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42 +
ECR Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

NI Tiziana Beghin

PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław 
Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

5 -
ID Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI David Bull, June Alison Mummery

2 0
ID Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


