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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea conturilor Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă aferente exercițiului financiar 2013; 

2. constată că bugetul anual al Agenției pentru exercițiul 2013 a fost de 57,8 milioane EUR 

în credite de angajament și de 54,03 milioane EUR în credite de plată, iar rata de execuție 

a acestor credite a fost de 98% și, respectiv, de 95%; 

3. subliniază rolul esențial al Agenției în calitate de garant al siguranței maritime în Europa, 

având în vedere faptul că, în urma adoptării noului său regulament de bază în februarie 

2013, competențele Agenției au fost extinse; în acest context, insistă asupra necesității de 

a pune la dispoziția Agenției resursele financiare, materiale și umane care să îi permită să 

își îndeplinească cu succes atribuțiile care i-au fost încredințate; 

4. reamintește că Agenția a fost de acord că declarațiile de interese și CV-urile membrilor 

Consiliului de administrație, ale directorului executiv și ale personalului de conducere de 

nivel superior ar trebui făcute publice;  

5. apreciază faptul că Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație cu privire la gestiunea 

financiară a Agenției în 2013; reamintește, cu toate acestea, Agenției să continue să 

îmbunătățească fiabilitatea procedurilor și informațiilor contabile cu privire la costurile 

pentru activele necorporale create pe plan intern; 

6. salută faptul că Agenția a elaborat orientări referitoare la gestionarea conflictelor de 

interese și a început să organizeze formări obligatorii ale întregului personal cu privire la o 

conduită etică și un comportament integru; 

7. propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al Agenției Europene 

pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

aferent exercițiului financiar 2013. 
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