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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá zjištění Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví 
(dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2019 je ve všech významných ohledech legální 
a správná;

2. opakuje, že agentura, která je klasifikována jako agentura „strategických evropských 
investic“, byla v roce 2018 pověřena plněním významných nových klíčových úkolů 
v oblasti kybernetické bezpečnosti letectví, bezpilotních letounů a městské letecké 
mobility, ochrany životního prostředí, výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce; 
požaduje proto, aby byl agentuře přidělen odpovídající rozpočet, který by ji umožnil 
vybavit potřebnými zdroji pro plnění jejích úkolů;

3. konstatuje, že roční příjem agentury na rok 2019 činil 171,4 milionu EUR, z čehož 
37,6 milionu EUR pocházelo z dotace EU, 109,6 milionu EUR z poplatků a plateb 
a 2,26 milionu EUR z příspěvků třetích zemí; je potěšen tím, že míra plnění rozpočtu, 
která činila 97 %, byla i nadále velmi vysoká, což je výrazně nad 95% prahem 
stanoveným Komisí; konstatuje, že objem zrušených převodů prostředků z předchozího 
roku i nadále rostl a dosáhl 3,7 % (v roce 2018 činil 1,8 %), že však zůstává 
pod 5% hraniční hodnotou, kterou stanovila Komise; vítá skutečnost, že dosažení míry 
plnění rozpočtu a zrušení převodu prostředků nad stanovenou hranicí znamená, že 
u dotace z rozpočtu EU na rok 2021 nedojde k žádné penalizaci;

4. bere na vědomí, že agentura ukončila daný rok s celkovým schodkem ve výši 
552 000 EUR, a konstatuje, že schodek poplatků a plateb byl odečten z kumulovaného 
přebytku, který se tak snížil z 52,2 milionu EUR na 51,5 milionu EUR; konstatuje, že 
u činností spojených s poplatky a platbami došlo oproti roku 2018 ke zvýšení příjmů 
o 4,3 milionu EUR, avšak v celé agentuře došlo zároveň ke zvýšení nákladů 
na zaměstnance o 1,1 milionu EUR, správních nákladů o 0,65 milionu EUR a provozních 
nákladů o 3,4 milionu EUR;

5. konstatuje, že agentura v souvislosti s činnostmi financovanými leteckým odvětvím 
naakumulovala během let přebytek, přičemž v jejím zřizovacím nařízení není pro takovou 
situaci stanoven žádný postup; zdůrazňuje, že tento přebytek by mohl být s ohledem na 
vážnou hospodářskou krizi v odvětví letectví, která bude mít dopad na činnost související 
s poplatky, cenný z hlediska rozpočtové rovnováhy agentury;

6. s potěšením konstatuje, že se agentura snaží neustále zvyšovat účinnost své činnosti, což 
vedlo ve srovnání s rokem 2018 k čistému snížení nákladů, které se odhaduje na osm 
pracovních míst v přepočtu na plný pracovní úvazek a představuje úsporu personálních 
nákladů ve výši přibližně 960 000 EUR; konstatuje, že dalších 13 plných pracovních 
úvazků, kterých bylo rovněž dosaženo prostřednictvím iniciativ zaměřených 
na zvyšování efektivity, bylo znovu investováno do hlavních činností;

7. poukazuje na značnou pracovní zátěž vyplývající z šetření ve věci Boeingu 737 Max; 
oceňuje úsilí, které agentura vynaložila při rozhodném plnění tohoto úkolu, kdy kromě 
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plnění svých tradičních úkolů vypracovala plán nápravných opatření; konstatuje, že se 
agentuře v rámci vyšetřování certifikace letadla, které probíhalo v roce 2020, podařilo 
během devíti měsíců dokončit proces podobný certifikaci nových odvozených letadel, 
který trvá obvykle čtyři až pět let;

8. zdůrazňuje, že je třeba navýšit finanční a lidské zdroje agentury, aby mohla plnit své 
důležité úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany, zejména s ohledem na nehody letounu 
737 MAX a následnou nedůvěru ve Federální letecký úřad; připomíná, že jednou 
z hlavních překážek zvyšování účinnosti je i nadále problém nedostatku zaměstnanců a 
že prioritou by měla být podpora zaměstnanců poskytnutím dodatečných zdrojů;

9. bere na vědomí úlohu agentury v rámci napomáhání EU při prohlubování mezinárodní 
spolupráce v oblasti letecké dopravy podpisem šesti nových pracovních ujednání a dvou 
dohod o společném záměru;

10. poukazuje na roli, kterou agentura hraje s ohledem na Zelenou dohodu prostřednictvím 
své práce na vytváření inteligentních norem pro emise CO2, a zejména v rámci programu 
ekoznaček, obnovy flotily leteckých společností a udržitelných paliv;

11. vítá kroky, které agentura učinila v zájmu dosažení vyváženého zastoupení pohlaví, 
například to, že vybízí ženy k podávání přihlášek do výběrových řízení, nabízí příznivé 
pracovní podmínky a flexibilní možnosti ve spojitosti s mateřskou dovolenou; vítá 
vytvoření skupiny pro prosazování vyváženého zastoupení pohlaví, která má zvyšovat 
informovanost o těchto otázkách; opakuje svou výzvu, aby členské státy a Komise měly 
při jmenování členů správní rady na zřeteli problematiku vyváženého zastoupení mužů 
a žen;

12. vítá úsilí agentury o snížení dopadu letectví na životní prostředí, mj. prostřednictvím 
vypracování nových norem pro CO2, sledování prevence podvodů v oblasti životního 
prostředí a koncepce ekodesignu a posuzování vlivu letectví na životní prostředí;

13. vítá přípravu agentury na všechny možnosti brexitu, zejména vypracování 
pohotovostního plánu v koordinaci s Komisí;

14. bere na vědomí, že Účetní dvůr zjistil případy nedodržování předpisů při organizaci 
zadávacích řízení; žádá agenturu, aby zajistila, aby byla všechna zadávací řízení 
organizována v souladu se stávajícími pravidly;

15. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019. 
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