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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. konstatuje, že roční rozpočet agentury na rok 2018 činil 196,4 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 je i nadále 
vyšší a dosahuje 3,7 % (v roce 2018 činil 1,8 %), že však zůstává pod 5% hraniční 
hodnotou, kterou stanovila Komise;

3. 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 
zároveň ke zvýšení nákladů na zaměstnance o 1,2 milionu EUR, správních nákladů 
o 0,65 milionu EUR a provozních nákladů o 3,4 milionu EUR;

4. 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 plné pracovní úvazky a představuje úsporu personálních 
nákladů ve výši přibližně 960 000 EUR; 

5. vítá kroky, které agentura učinila v zájmu dosažení vyváženého zastoupení pohlaví, 
například to, že podněcuje ženy k podávání přihlášek do výběrových řízení, nabízí příznivé 
pracovní podmínky a flexibilní možnosti ve spojitosti s mateřskou dovolenou;

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


