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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. σημειώνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2018 ανήλθε σε 196,4 
εκατομμύρια EUR, από τα οποία 37,6 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από ενωσιακές 
επιδοτήσεις, 109,6 εκατομμύρια EUR από τέλη και επιβαρύνσεις και 2,26 εκατομμύρια 
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 εξακολουθεί να αυξάνεται και ανέρχεται στο 
3,7 % (1,8 % το 2018), αλλά παραμένει κάτω από το όριο του 5 % που έχει ορίσει η 
Επιτροπή·

3. 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 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2018, οι 
δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατομμύρια EUR, οι διοικητικές δαπάνες κατά 
0,65 εκατομμύρια EUR και οι επιχειρησιακές δαπάνες κατά 3,4 εκατομμύρια EUR·

4. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να αυξήσει την 
αποδοτικότητά του, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα καθαρές απτές μειώσεις του φόρτου 
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· 

5. 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·

6. 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. 


