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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 aviacijos saugos agentūros (toliau – 
Agentūra) 2019 finansinių metų ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos;

2. pažymi, kad 2018 m. Agentūros metinis biudžetas buvo 196,4 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 tebėra padidėjęs iki 3,7 proc. (2018 m. – 1,8 proc.), 
tačiau vis dar nesiekia Komisijos nustatytos 5 proc. ribos;

3. pažymi, kad Agentūra metus baigė 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., tačiau 
personalo išlaidos padidėjo 1,2 mln. EUR, administracinės išlaidos – 0,65 mln. EUR, o 
veiklos išlaidos – 3,4 mln. EUR;

4. palankiai vertina nuolatines Agentūros pastangas didinti efektyvumą, dėl kurių, kaip 
skaičiuojama, grynosios pastangos palyginti su 2018 m. buvo sumažintos aštuoniais pilnais 
etatais, ir dėl to personalo sąnaudos sumažėjo maždaug 960 000 EUR; 

5. 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;

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


