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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 
(toliau – Agentūra) 2019 finansinių metų ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos;

2. pakartoja, kad Agentūrai, klasifikuojamai kaip „strateginių Europos investicijų“ agentūra, 
2018 m. buvo paskirta naujų svarbių esminių užduočių, susijusių su kibernetiniu saugumu 
aviacijos srityje, bepiločiais orlaiviais ir oro judumu mieste, aplinkos apsauga, 
moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, taip pat tarptautiniu bendradarbiavimu; todėl 
ragina numatyti Agentūrai pakankamai biudžeto lėšų, kad ji turėtų reikiamų išteklių savo 
užduotims vykdyti;

3. pažymi, kad 2019 m. Agentūros metinės pajamos siekė 171,4 mln. EUR, iš kurių 
37,6 mln. EUR gauta iš ES subsidijos, 109,6 mln. EUR – iš mokesčių ir rinkliavų ir 2,26 
mln. EUR – iš trečiųjų šalių įnašų; džiaugiasi, kad biudžeto įvykdymo lygis toliau buvo 
labai aukštas – 97 proc. ir daug didesnis nei Komisijos nustatyta 95 proc. riba; pažymi, 
kad panaikintų į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų lygis toliau didėjo ir pasiekė 3,7 proc. 
(1,8 proc. 2018 m.), tačiau vis dar nesiekia Komisijos nustatytos 5 proc. ribos; teigiamai 
vertina tai, kad dėl sėkmingai įvykdyto biudžeto ir panaikintų į kitą laikotarpį perkeltų 
asignavimų tikslų 2021 m. ES subsidijos atžvilgiu nebus taikomos jokios nuobaudos;

4. pažymi, kad Agentūra metus užbaigė turėdama bendrą 552 000 EUR deficitą, pažymi, 
kad mokesčių ir rinkliavų deficitas išskaičiuojamas iš sukaupto pertekliaus, sumažinant 
jį nuo 52,2 mln. EUR iki 51,5 mln. EUR; pažymi, kad, atsižvelgiant į su mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusią veiklą, pajamos išaugo 4,3 mln. EUR, palyginti su 2018 m., ir visos 
Agentūros personalo išlaidos padidėjo 1,1 mln. EUR, administracinės išlaidos – 
0,65 mln. EUR, o veiklos išlaidos – 3,4 mln. EUR;

5. pažymi, kad per kelerius metus Agentūra sukaupė perteklių iš pramonės finansuojamos 
veiklos ir šiuo klausimu Agentūros steigimo reglamente nėra numatyta nuostatos; 
pabrėžia, kad šis perteklius galėtų būti naudingas siekiant užtikrinti Agentūros biudžeto 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į sunkią aviacijos sektoriaus ekonomikos krizę, kuri turėtų 
įtakos su mokesčiais susijusiai veiklai;

6. palankiai vertina nuolatines Agentūros pastangas didinti efektyvumą, kurios, kaip 
skaičiuojama, lėmė apčiuopiamą grynąjį pastangų sumažinimą aštuoniais etato 
ekvivalentais, palyginti su 2018 m., ir dėl to buvo sutaupyta maždaug 960 000 EUR 
personalo išlaidų; pažymi, kad papildomi 13 etatų ekvivalentų, gautų įgyvendinant 
efektyvumo iniciatyvas, buvo vėl investuoti į pagrindinę veiklą;

7. atkreipia dėmesį į didelį darbo krūvį, kurį lėmė su „Boeing 737 MAX“ susiję tyrimai; 
palankiai vertina Agentūros dedamas pastangas ryžtingai vadovauti šiai misijai 
parengiant taisomųjų veiksmų planą ir vykdant įprastesnes misijas; pažymi, kad 
Agentūra, vykdydama tyrimą dėl orlaivio sertifikavimo, kuris tęsėsi ir 2020 m., per 
devynis mėnesius įgyvendino procesą, panašų į naujo išvestinio orlaivio sertifikavimą, o 
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jis paprastai trunka nuo ketverių iki penkerių metų;

8. pabrėžia, kad reikia padidinti Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad ji 
galėtų vykdyti svarbias saugos ir saugumo užduotis, ypač atsižvelgiant į „737 MAX“ 
modelio avarijas ir dėl to kilusį nepasitikėjimą Federaline aviacijos administracija (FAA); 
primena, kad darbuotojų trūkumo problema tebėra viena iš pagrindinių kliūčių siekiant 
užtikrinti efektyvumą ir kad pirmenybė turėtų būti teikiama paramai darbuotojams, 
suteikiant papildomų išteklių;

9. atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį padedant ES stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 
oro transporto srityje, pasirašant šešis naujus darbo susitarimus bei du susitarimo 
memorandumus;

10. atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį įgyvendinant žaliąjį kursą, nes jos veikla apima 
pažangių išmetamo CO2 kiekio standartų rengimą ir ypač, kartu su programa „Ecolabel“, 
oro transporto bendrovių orlaivių parkų atnaujinimą ir tvarius degalus;

11. teigiamai vertina veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra, kad užtikrintų lyčių pusiausvyrą, pvz., 
moterų skatinimą teikti paraiškas per atrankos procedūras, palankių darbo sąlygų 
sudarymą ir lanksčios su motinyste susijusios tvarkos taikymą; teigiamai vertina tai, kad, 
siekiant didinti informuotumą apie lyčių pusiausvyros problemas, sukurta lyčių 
pusiausvyros palaikymo grupė; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms ir Komisijai 
skiriant tarybos narius atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą;

12. palankiai vertina Agentūros pastangas imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų pagerintas 
aviacijos poveikis aplinkai, be kita ko, rengiant naujus CO2 standartus, vykdant 
sukčiavimo aplinkosaugos srityje prevencijos stebėseną ir įgyvendinant koncepciją 
„EcoLabel“, taip pat atliekant gyvavimo ciklo metu vertinimus;

13. palankiai vertina Agentūros pasirengimą visoms su „Brexit’u“ susijusioms galimoms 
pasekmėms, visų pirma tai, kad koordinuojant su Komisija parengtas nenumatytų atvejų 
planas;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė neatitikties atvejų viešųjų pirkimų 
procedūrų valdymo srityje; prašo Agentūros užtikrinti, kad visos viešųjų pirkimų 
procedūros būtų administruojamos pagal galiojančias taisykles;

15. siūlo Parlamentui patvirtinti Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam 
direktoriui, kad Agentūros 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas. 
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