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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile Agenției Europene de 
Siguranță a Aviației (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 
2019 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în 
vigoare;

2. reiterează că Agenția, clasificată drept „agenție de investiții strategice europene”, a primit 
în 2018 noi sarcini esențiale semnificative privind aviația, dronele și mobilitatea aeriană 
urbană, protecția mediului, cercetarea și dezvoltarea, cooperarea internațională; solicită, 
prin urmare, un buget adecvat al Agenției, ca să se poată dota cu resursele necesare pentru 
a-și îndeplini sarcinile;

3. constată că venitul anual al Agenției pentru 2019 s-a ridicat la 171,4 milioane EUR, din 
care 37,6 milioane EUR au provenit din subvenția din partea UE, 109,6 milioane EUR 
din taxe și comisioane și 2,26 milioane EUR din contribuții ale unor țări terțe; își exprimă 
satisfacția că rata de execuție a bugetului a rămas foarte ridicată, situându-se la 97 %, 
mult peste pragul de 95 % stabilit de Comisie; ia act de faptul că rata de anulare a 
reportărilor a continuat să crească, situându-se la 3,7 % (1,8 % în 2018), dar că rămâne 
sub limita de 5% stabilită de Comisie; salută faptul că execuția bugetară reușită și anularea 
sumelor reportate înseamnă că nu se vor aplica penalizări subvenției UE din 2021;

4. ia act de faptul că Agenția a încheiat anul cu un deficit total de 552 000 EUR, constată că 
deficitul de taxe și comisioane este dedus din excedentul acumulat, reducându-l de la 52,2 
milioane EUR la 51,5 milioane EUR; observă că, în ceea ce privește activitățile legate de 
taxe și comisioane, veniturile au crescut cu 4,3 milioane EUR față de 2018, și că pentru 
întreaga AESA costurile cu personalul au crescut cu 1,1 milioane EUR, costurile 
administrative cu 0,65 milioane EUR, iar costurile operaționale cu 3,4 milioane EUR;

5. constată că Agenția a acumulat excedentul în urma activităților finanțate de sectorul 
aviației de-a lungul anilor, posibilitatea acestei acumulări nefiind însă prevăzută în 
Regulamentul de înființare a Agenției; accentuează că acest excedent s-ar putea dovedi 
prețios pentru echilibrul bugetar al Agenției în perspectiva unei crize economice grave a 
sectorului aviației, care ar avea un impact asupra activităților generatoare de taxe;

6. salută eforturile continue ale Agenției de a-și mări eficiența, care au condus la reduceri 
nete tangibile ale efortului, estimate la opt echivalente normă întreagă în comparație cu 
2018, determinând economii de personal de aproximativ 960 000 EUR; constată că alte 
13 echivalente cu normă întreagă, dobândite tot prin inițiative legate de eficiență, au fost 
reinvestite în activități esențiale;

7. subliniază că investigațiile privind Boeing 737 MAX au presupus un volum de muncă 
semnificativ; salută eforturile Agenției de a conduce această misiune în mod direct, prin 
elaborarea unui plan de măsuri corective, precum și misiunile sale mai tradiționale; 
constată că Agenția a încheiat în nouă luni un proces similar cu certificarea unei noi 
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aeronave derivate, care durează de regulă între patru și cinci ani, în cadrul investigației 
privind certificarea aeronavei, care a avut loc în 2020;

8. subliniază că este necesar să se mărească resursele financiare și umane ale Agenției pentru 
a-i permite să își îndeplinească sarcinile importante în materie de siguranță și securitate, 
în special luând în considerare accidentele aeronavelor 737 MAX și neîncrederea 
ulterioară a FAA; reamintește că problema lipsei de personal este în continuare unul din 
principalele obstacole în calea eficienței și că ar trebui să se acorde prioritate personalului 
de sprijin, prin furnizarea de resurse suplimentare.

9. remarcă rolul Agenției în sprijinirea UE în consolidarea cooperării internaționale în 
domeniul transportului aerian prin semnarea a șase noi acorduri de lucru și a două 
memorandumuri de înțelegere;

10. subliniază rolul Agenției în Pactul verde prin activitatea sa în domeniul standardelor 
inteligente privind emisiile de CO2 și în special prin programul de etichetare ecologică, 
reînnoirea flotelor companiilor aeriene și combustibilii sustenabili;

11. salută măsurile luate de Agenție pentru a realiza un echilibru de gen, de pildă încurajarea 
candidaturilor femeilor în procedurile de selecție, oferind condiții de lucru favorabile și 
formule flexibile legate de maternitate; salută formarea unui grup pentru promovarea 
echilibrului de gen în vederea sensibilizării cu privire la aspectele legate de echilibrul de 
gen; solicită din nou statelor membre și Comisiei să ia în considerare echilibrul de gen la 
numirea membrilor consiliului de administrație;

12. salută eforturile Agenției de a-și intensifica măsurile de îmbunătățire a impactului 
ecologic al aviației, inclusiv prin elaborarea unor noi standarde privind CO2, 
monitorizarea prevenirii fraudei în domeniul mediului și conceptul de etichetă ecologică, 
precum și evaluările asociate cu ciclul de viață;

13. salută faptul că AESA s-a pregătit pentru toate scenariile posibile în legătură cu Brexitul 
și în special crearea unui plan de urgență prin coordonare cu Comisia;

14. ia act de faptul că Curtea de Conturi Europeană a identificat cazuri de neconformitate în 
gestionarea procedurilor de achiziții publice. solicită ca Agenția să se asigure că toate 
procedurile de achiziții publice sunt gestionate în conformitate cu regulile existente;

15. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Uniunii Europene 
pentru Siguranța Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2019. 
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