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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 
το οποίο οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και 
κανονικοί·

2. επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί οργανισμός «ευρωπαϊκών 
στρατηγικών επενδύσεων», ανέλαβε το 2018 σημαντικά νέα βασικά καθήκοντα όσον 
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών και της αστικής εναέριας κινητικότητας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την έρευνα και ανάπτυξη, τη διεθνή συνεργασία· ζητεί, ως εκ τούτου, 
επαρκή προϋπολογισμό του Οργανισμού, ώστε να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του·

3. σημειώνει ότι τα ετήσια έσοδα του Οργανισμού για το έτος 2019 ανήλθαν σε 171,4 εκατ. 
EUR, από τα οποία 37,6 εκατ. EUR προέρχονταν από ενωσιακές επιδοτήσεις, 109,6 εκατ. 
EUR από τέλη και επιβαρύνσεις και 2,26 εκατ. EUR από συνεισφορές τρίτων χωρών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού παρέμεινε πολύ υψηλό, στο 97 %, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ 
το όριο του 95 % που έχει ορίσει η Επιτροπή· σημειώνει ότι το ποσοστό ακυρώσεων 
μεταφορών πιστώσεων συνέχισε να αυξάνεται και ανήλθε στο 3,7 % (1,8 % το 2018), 
αλλά παραμένει κάτω από το όριο του 5 % που έχει ορίσει η Επιτροπή· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επίτευξη των στόχων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού και την ακύρωση των μεταφερόμενων ποσών σημαίνει ότι δεν θα 
εφαρμοστούν κυρώσεις στην επιδότηση της ΕΕ για το 2021·

4. σημειώνει ότι ο Οργανισμός έκλεισε το έτος με συνολικό έλλειμμα 552 000 EUR και 
σημειώνει ότι το έλλειμμα που σχετίζεται με τα τέλη και τα δικαιώματα αφαιρείται από 
το συσσωρευμένο πλεόνασμα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνεται από 52,2 εκατ. EUR σε 
51,5 εκατ. EUR· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από 
τέλη και δικαιώματα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,3 εκατ. EUR σε σύγκριση με το 2018, 
και συνολικά για τον EASA οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. EUR, οι 
διοικητικές δαπάνες κατά 0,65 εκατ. EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 3,4 εκατ. 
EUR·

5. επισημαίνει ότι το πλεόνασμα έχει συσσωρευτεί από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων που χρηματοδότησε η βιομηχανία τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δεν 
προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του· τονίζει ότι το πλεόνασμα αυτό θα μπορούσε 
να αποδειχθεί πολύτιμο για τη δημοσιονομική ισορροπία του Οργανισμού ενόψει μιας 
σοβαρής οικονομικής κρίσης στον τομέα των αερομεταφορών που θα είχε αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται τέλη·

6. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να αυξήσει την 
αποδοτικότητά του, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα καθαρές απτές μειώσεις του φόρτου 
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εργασίας που εκτιμώνται σε οκτώ ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε σύγκριση με το 
2018, γεγονός που οδήγησε σε εξοικονόμηση δαπανών προσωπικού ύψους περίπου 960 
000 EUR· σημειώνει ότι άλλα 13 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αποκτήθηκαν 
επίσης μέσω πρωτοβουλιών αποδοτικότητας, επανεπενδύθηκαν σε βασικές 
δραστηριότητες·

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό φόρτο εργασίας που συνεπάγονται οι έρευνες για το Boeing 
737 MAX· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο 
Οργανισμός προκειμένου να ηγηθεί αποφασιστικά αυτής της αποστολής με την 
εκπόνηση ενός σχεδίου διορθωτικών μέτρων και με τις πιο συνήθεις αποστολές του· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε εντός εννέα μηνών διαδικασία παρόμοια με την 
πιστοποίηση μιας νέας έκδοσης του αεροσκάφους, η οποία συνήθως έχει διάρκεια μεταξύ 
τεσσάρων και πέντε ετών, στο πλαίσιο της έρευνας για την πιστοποίηση αεροσκαφών 
που πραγματοποιήθηκε το 2020·

8. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του Οργανισμού, 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα σημαντικά καθήκοντά του όσον αφορά την 
προστασία και την ασφάλεια, ιδίως υπό το φως των ατυχημάτων του 737 MAX και της 
επακόλουθης δυσπιστίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)· 
υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια για την αποτελεσματικότητα και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
στήριξη του προσωπικού με την παροχή πρόσθετων πόρων·

9. σημειώνει τον ρόλο του Οργανισμού στην παροχή συνδρομής στην ΕΕ για την ενίσχυση 
της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με την υπογραφή έξι 
νέων διακανονισμών εργασίας και δύο μνημονίων συνεννόησης·

10. υπογραμμίζει τη συμβολή του Οργανισμού στην Πράσινη Συμφωνία μέσω του έργου του 
για την ανάπτυξη έξυπνων προτύπων εκπομπών CO2 και ιδίως με το πρόγραμμα του 
οικολογικού σήματος της ΕΕ, την ανανέωση των στόλων των αεροπορικών εταιρειών 
και τα βιώσιμα καύσιμα·

11. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων, όπως ενθάρρυνση των γυναικείων υποψηφιοτήτων κατά τις διαδικασίες 
επιλογής, προσφορά ευνοϊκών συνθηκών εργασίας και ευέλικτων ρυθμίσεων σε σχέση 
με τη μητρότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας ομάδας 
υποστήριξης σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
λαμβάνουν υπόψη την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού να εντείνει τις 
δράσεις του για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης νέων προτύπων για το CO2, της παρακολούθησης 
όσον αφορά την πρόληψη της περιβαλλοντικής απάτης, της έννοιας του οικολογικού 
σήματος, καθώς και των αξιολογήσεων με γνώμονα τον κύκλο ζωής·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προετοιμασία του EASA για όλες τις περιπτώσεις 
όσον αφορά το Brexit, και ιδίως για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε 
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συντονισμό με την Επιτροπή·

14. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στη 
διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· ζητεί από τον Οργανισμό να 
διασφαλίσει ότι η διαχείριση όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων γίνεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

15. προτείνει να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας απαλλαγή όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019. 
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