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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(2019/2076(DEC))

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų galutines 
metines finansines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 
finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9‑0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 
(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą5, ypač į jo 19 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
208 straipsnyje6, ypač į jo 108 straipsnį,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1–214.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1–214.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje7, ypač į jo 
105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 
2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Europos 
jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2018 
finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
(L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(2019/2076(DEC))

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų galutines 
metines finansines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 
finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario ... d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Agentūra įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9‑0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 
(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą5, ypač į jo 19 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
208 straipsnyje6, ypač į jo 108 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1–214.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1–214.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje7, ypač į jo 
105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

1. pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui / 
atideda Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros 
vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie 
būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo 
agentūros (EMSA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2019/2076(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9–0000/2019),

A. kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir 
išlaidų suvestine1, galutinis jos 2018 finansinių metų biudžetas buvo 
106 777 232,65 EUR, t. y. 23,76 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi šis 
padidėjimas iš esmės buvo susijęs su didesniais Agentūros įgaliojimais; kadangi visos 
Agentūros biudžeto lėšos skiriamos iš Sąjungos biudžeto2;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų Europos jūrų saugumo 
agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad 
jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra 
patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas 

1. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos 
biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,02 proc. (t. y. šiek tiek, 
0,98 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.), o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 
buvo 92,84 proc. (t. y. sumažėjo 3,41 proc.);

Veiklos rezultatai 

2. pažymi, kad Agentūra naudoja keletą konkrečių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių 
(PVRR), kuriuos taikant vertinamas jos metinės darbo programos įgyvendinimas, ir kad 
Agentūros vertinimas yra pagrindė priemonė siekiant įvertinti pridėtinę jos veiklos 
vertę; pripažįsta, kad Agentūra taiko veiklos valdymo sistemą, pagal kurią nustatomi 
daugiamečiai tikslai ir ketvirčio pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai vykdant 
periodinę metinių darbo programų įgyvendinimo stebėseną; pažymi, kad Agentūra, 
siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą, kaip pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį 
naudoja tik biudžeto įvykdymo lygį;

3. pažymi, kad Agentūros išorės paslaugų tęstinumo ir kokybės PVRR iš esmės atitiko 

1 OL C 120/41, 2019 3 29, p. 204.
2 OL C 120/41, 2019 3 29, p. 202.
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siektinas reikšmes ir kad buvo išplėsta jos vizitų ir patikrinimų kokybės sistema;

4. pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Europos pakrantės apsaugos klausimu;

5. pažymi, kad po to, kai 2017 m. buvo patvirtintas nepriklausomas Agentūros steigimo 
reglamento įgyvendinimo išorės vertinimas, Agentūra 2018 m. kovo mėn. pateikė savo 
veiksmų planą; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo nustatyti veiksmai, galima rizika ir 
rizikos mažinimo priemonės, taip pat įgyvendinimo tvarkaraštis ir realus poveikis 
biudžetui;

Personalo politika

6. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,21 proc.: į 212 
pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų laikinųjų darbuotojų ir pareigūnų etatų paskirta 210 
pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (2017 m. buvo patvirtinti 212 etatai); pažymi, kad 
2018 m. Agentūroje taip pat dirbo 30 sutartininkų ir 17 deleguotųjų nacionalinių 
ekspertų;

Viešieji pirkimai

7. atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Agentūra sistemingai netikrino 
programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, lygindama jas su tiekėjų 
kainomis, ir sąskaitų faktūrų, pateiktų preliminariosios sutarties rangovui; remdamasis 
Agentūros atsakymu pažymi, kad į šios preliminariosios sutarties įgyvendinimo 
mechanizmą nebuvo įtrauktas fiksuotų kainų sąrašas, o Komisija nusprendė pasirinkti 
kainų padidinimo sistemą, ir kad rangovas pasinaudojo savo teisėmis nutraukti sutartį 
nuo 2019 m. spalio 12 d.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas 

8. pripažįsta, kad Agentūra naudoja ir skelbia savo valdybos narių ir vyresniosios 
vadovybės interesų konfliktų deklaracijas ir kad Agentūra paskelbė interesų konfliktų 
gaires ir įgyvendino informavimo apie pažeidimus priemones, kurios yra svarbi 
sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų nustatymo priemonė;

Vidaus kontrolė

9. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) paskelbė audito 
ataskaitą dėl vizitų ir patikrinimų Agentūroje ir padarė išvadą, kad valdymo ir kontrolės 
sistemos, sukurtos šiuo tikslu, yra tinkamai parengtos ir veiksmingai bei efektyviai 
įgyvendinamos; atkreipia dėmesį į tai, kad IAS paskelbė keturias rekomendacijas, 
kurias Agentūra priėmė ir įsipareigojo įgyvendinti;

10. pažymi, kad 2018 m. Agentūra įgyvendino visus veiksmų planus, susijusius su Vidaus 
audito tarnybos atliktu 2017 m. EMSA žmogiškųjų išteklių valdymo auditu;

Kitos pastabos

11. atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas siekti ekonomiškai efektyvios ir aplinką 
tausojančios darbų vietos; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų 
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išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

o

o     o

12. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo ... d. 
rezoliucijoje3 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

3 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.


