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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. constată că bugetul anual al Agenției pentru 2018 s-a ridicat la 196,4 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 
rămâne în continuare crescută, situându-se la 3,7 % (1,8 % în 2018), dar rămâne sub limita 
de 5 % stabilită de Comisie;

3. 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, costurile cu 
personalul au crescut cu 1,2 milioane EUR, costurile administrative cu 0,65 milioane EUR, 
iar costurile operaționale cu 3,4 milioane EUR;

4. 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; 

5. 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;

6. 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. 


