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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att räkenskaperna för 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (byrån) för budgetåret 2019 i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2018 uppgick till 
196,4 miljoner EUR, varav 37,6 miljoner EUR var EU-stöd, 109,6 miljoner EUR kom 
från avgifter och 2,26 miljoner EUR var bidrag från tredjeländer. Parlamentet välkomnar 
att budgetgenomförandegraden fortfarande var mycket hög, dvs. 97 %, vilket var betydligt 
högre än det tröskelvärde på 95 % som fastställts av kommissionen. Parlamentet noterar 
att andelen förfallna överföringar fortfarande ökar, dvs. till 3,7 % (1,8 % under 2018), 
men att de fortfarande ligger under den gräns på 5 % som fastställts av kommissionen.

3. Europaparlamentet konstaterar att byrån avslutade året med ett totalt underskott på 
552 000 EUR. Parlamentet noterar att underskottet i avgifter dras av från det 
ackumulerade överskottet, vilket minskar det från 52,2 miljoner EUR till 
51,5 miljoner EUR. Parlamentet noterar att inkomsterna från avgifter ökade med 
4,5 miljoner EUR jämfört med 2018, men att personalkostnaderna ökade med 
1,2 miljoner EUR, de administrativa kostnaderna med 0,65 miljoner EUR och 
driftskostnaderna med 3,4 miljoner EUR.

4. Europaparlamentet lovordar byråns fortsatta insatser för att öka sin effektivitet, vilket 
resulterade i konkreta nettominskningar uppskattade till åtta heltidsekvivalenter jämfört 
med 2018, och sålunda åstadkom man personalkostnadsbesparingar på omkring 
960 000 EUR. 

5. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som byrån har vidtagit för att uppnå en jämn 
könsfördelning, såsom att uppmuntra kvinnliga sökande vid urvalsförfarandena och 
erbjuda gynnsamma arbetsvillkor och flexibla arrangemang i samband med moderskap.

6. Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska unionens byrå 
för luftfartssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2019. 


