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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2076(DEC))

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță 
Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de 
răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ...februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020‑C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță 
Maritimă5, în special articolul 19,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

1 JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.
2 JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
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și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 
2018 / își amână decizia de a acorda directorului executiv al Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene 
pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 
publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru 
exercițiul financiar 2018
(2019/2076(DEC))

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță 
Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de 
răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ...februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020‑C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță 
Maritimă5, în special articolul 19,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

1 JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.
2 JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
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și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru 
exercițiul financiar 2018 / amână închiderea conturilor Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 
al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de 
Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă 
aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale1, bugetul definitiv al Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent 
exercițiului financiar 2018 a fost de 106 777 232,65 EUR, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 23,76 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată în principal de 
extinderea mandatului Agenției; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la 
bugetul Uniunii2;

B. întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru 
Medicamente pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi 
(„Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor 
anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară 

1. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul 
exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,02 %, ceea ce 
reprezintă o ușoară creștere de 0,98 % față de 2017, și că rata de execuție a creditelor de 
plată a fost de 92,84 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,41 %;

Performanța 

2. ia act de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță specifici 
pentru a măsura punerea în aplicare a programului său anual de lucru și că evaluarea 
Agenției reprezintă principalul instrument de evaluare a valorii adăugate aduse de 
activitățile sale; ia act de sistemul de gestionare a performanței al Agenției, care 
stabilește atât obiective multianuale, cât și indicatori-cheie de performanță trimestriali în 
monitorizarea periodică a punerii în aplicare a programelor de lucru anuale; ia act de 
faptul că Agenția utilizează doar rata de execuție bugetară ca principal indicator-cheie 
de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

1 JO C 120/41, 29.3.2019, p. 204.
2 JO C 120/41, 29.3.2019, p. 202.
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3. constată că indicatorii-cheie de performanță ai Agenției în materie de continuitate și de 
calitate a serviciilor sale externe și-au atins pragurile aplicabile și că sistemul său de 
calitate pentru vizite și inspecții a fost extins;

4. ia act de faptul că Agenția cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
pentru aspecte legate de funcția de pază de coastă europeană;

5. ia act de faptul că, în urma aprobării evaluării externe independente privind punerea în 
aplicare a regulamentului de înființare a Agenției în 2017, aceasta și-a prezentat planul 
de acțiune în martie 2018; constată cu satisfacție că au fost identificate acțiuni, riscuri 
potențiale și măsuri de atenuare, precum și un calendar pentru punerea lor în aplicare și 
un impact bugetar realist;

Politica de personal

6. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 
97,21%, fiind ocupate 210 de posturi de funcționari sau agenți temporari din cele 212 de 
posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 212 de posturi autorizate în 
2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți 
contractuali și 17 experți naționali detașați;

Achizițiile publice

7. ia act din raportul Curții că, până la sfârșitul lui 2018, Agenția nu a verificat în mod 
sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu 
facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru 
achiziția de licențe pentru software; constată din răspunsul Agenției că mecanismul de 
aplicare a acestui contract-cadru nu a inclus o listă de prețuri fixe, ci, în schimb, 
Comisia a decis să opteze pentru un sistem de majorare a prețurilor și că contractantul 
și-a exercitat drepturile de a rezilia contractul, cu efect de la 12 octombrie 2019;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența 

8. constată că Agenția utilizează și publică declarațiile de conflicte de interese ale 
membrilor consiliului său de administrație și ale personalului de conducere de nivel 
superior și că Agenția a emis orientări privind conflictul de interese și a pus în aplicare 
măsuri de semnalare a neregulilor care constituie un instrument important pentru 
detectarea fraudei, a corupției și a neregulilor grave;

Controalele interne

9. ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a emis un raport de audit privind 
„Vizitele și inspecțiile la Agenție”, concluzionând că sistemele de gestiune și control 
concepute pentru acest subiect sunt realizate în mod corespunzător și puse în aplicare în 
mod eficace și eficient; subliniază că Serviciul de Audit Intern a emis patru recomandări 
pe care Agenția le-a acceptat și s-a angajat să le urmeze;

10. ia act de faptul că, în 2018, Agenția a pus în aplicare toate planurile de acțiune legate de 
auditul din 2017 efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei privind gestionarea 
resurselor umane în cadrul EMSA;
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Alte observații

11. ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și 
eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri 
suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o

o     o

12. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 20203 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.

3 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0000.


