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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства заключенията на Сметната палата, съгласно която операциите, свързани 

с годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност („Агенцията“) 

за финансовата 2014 година, са редовни; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2014 г., като се вземат предвид 

преносите, възлиза на 52,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения 

и на 52,07 милиона евро в бюджетни кредити за плащания и че степента на тяхното 

изпълнение е съответно 94,78 и 95,52%; 

3. изразява съжаление, преди всичко в контекста на новата правна рамка на ЕАМБ, че 

изпълнението на поетите задължения през 2014 г. е под целта от 95% на Комисията, 

от което следва и наложеното от нея намаление в проектобюджета за 2016 г.; 

призовава Агенцията да посочи основанията за неизпълнението на целта от 95%; 

призовава настоятелно Агенцията да подобри изпълнението на бюджета и да 

намали това равнище до установените от Комисията тавани; 

4. изтъква приноса на Агенцията за морската безопасност, за предотвратяването на 

замърсяването от кораби в Европа и за съдействието, оказвано на държавите членки 

и на Комисията в съответствие с международното право и правото на Съюза; 

изразява съжаление, че въпреки че правомощията бяха разширени и включват нов 

набор от основни задачи и въпреки въвеждането на нови спомагателни задачи, 

които да бъдат изпълнявани от Агенцията, вследствие на влизането в сила през 

февруари 2013 г. на изменения основен регламент (Регламент (ЕС) № 100/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за изменение на Регламент 

(ЕС) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност), през 

2014 г. бяха предприети съкращения на персонала и на бюджета; приветства и 

насърчава сътрудничеството на Агенцията с други европейски агенции във връзка с 

кризата с бежанците и потвърждава отново, че на Агенцията следва да се 

предоставят финансовите, материалните и човешките ресурси, от които се нуждае, 

за да изпълнява своите задачи ефективно, включително когато извършва критично 

важни дейности извън своя мандат, както когато допринася чрез ноу-хау, 

оперативна подкрепа и персонал за справянето с кризата с бежанците; 

5. отбелязва резултатите от първия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, 

съгласно който 20,3% от длъжностите са в областта на административната подкрепа 

и координацията, 70,8% – в областта на оперативните задачи и 6,6% – в областта на 

контрола и финансовите задачи;  

6. приветства факта, че Агенцията разработва средносрочни цели и планове за 

действие за подобряване на резултатите от изпълнението с оглед на постигането на 

стратегическите цели, определени в петгодишната стратегия, която беше приета от 

управителния съвет през 2013 г.; изразява съжаление в този контекст, че 

многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 2020 г., в пълно 

противоречие с новите законни правомощия на ЕАМБ, определени в Регламент 
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(ЕС) № 100/2013, може да наложи адаптиране на стратегията на Агенцията 

вследствие на финансови ограничения; 

7. подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствени способности дават 

възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в един 

по-глобален мащаб, допринасяйки за разширяването на обхвата на правните рамки 

на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;  

8. изразява съжаление, че Агенцията все така не е изпълнила корективното действие, 

необходимо с оглед на коментарите на Сметната палата от 2012 г. относно 

счетоводните процедури и информацията във връзка с вътрешно генерираните 

нематериални активи; призовава Агенцията да обясни причините за това 

неизпълнение и да предприеме необходимите стъпки за осигуряване на максимална 

прозрачност; 

9. приветства публикуването на уебсайта на Агенцията на кратки автобиографии на 

изпълнителния директор и на висшето ръководство; изразява съжаление при все 

това, че декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, на 

изпълнителния директор и на висшето ръководство, както и автобиографиите на 

членовете на управителния съвет, не са били публикувани, както беше поискано от 

Парламента и препоръчано от Сметната палата; 

10. приветства факта, че съгласно допитването до заинтересованите страни, предприето 

от ЕАМБ през 2014 г., Агенцията се възприема като високопрофесионална и 

разполагаща с отличен технически експертен опит за изпълнението на своите 

задачи; отбелязва със загриженост, че в допитването прозрачността изпъква като 

слабо място, и приканва Агенцията да работи за подобряване на това схващане у 

заинтересованите страни; 

11. оценява факта, че Сметната палата не е направила коментари относно финансовото 

управление на Агенцията през 2014 г.; приветства факта, че Агенцията е направила 

инвентаризация на административното оборудване, и я призовава да ускори 

работата си по подобряването на счетоводните процедури и на информацията 

относно разходите за вътрешно създадени нематериални активи; 

12. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2014 година. 
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