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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék szabályszerűnek minősítette az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökség (az „ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának 

alapjául szolgáló műveleteket; 

2. megjegyzi, hogy az ügynökség éves költségvetése – figyelembe véve az átviteleket – 

2014-ben 52,4 millió euró volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 52,07 

millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a 

kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 94,78%, a kifizetési előirányzatok esetében 

pedig 95,52% volt; 

3. főleg az EMSA-ra vonatkozó új jogi kerettel összefüggésben sajnálja, hogy a 

kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtásának aránya 2014-ben a Bizottság által 

meghatározott 95%-os célérték alatt marad, aminek következtében a Bizottság a 2016-os 

költségvetési tervezetben büntetést alkalmaz; felhívja az ügynökséget, hogy jelölje meg a 

95%-os célértéktől való elmaradás okait; sürgeti az ügynökséget, hogy javítsa a 

költségvetés végrehajtását, és csökkentse ezt a szintet a Bizottság által meghatározott 

határértékekre; 

4. kiemeli az ügynökségnek a tengeri közlekedés biztonsága javításában, a hajók okozta 

szennyezés megelőzésében Európában és a tagállamok és a Bizottság részére a 

nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; sajnálja, 

hogy miközben az ügynökség hatásköre kiterjesztésre került új alapfeladatokra és új 

kiegészítő feladatokat kell végrehajtania alaprendelete módosításának (az Európai 

Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 100/2013/EU rendelete az Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról) 

2013. februári hatálybalépését követően, 2014-ben csökkent a létszám és a költségvetés; 

üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más 

európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az 

ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges 

pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, többek között a megbízatásán kívül eső, 

rendkívüli jelentőségű tevékenységek vonatkozásában is (pl. az ügynökség hozzájárulása 

know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság 

megoldásához); 

5. nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó első teljesítmény-összehasonlítási 

vizsgálat eredményeit, miszerint az álláshelyek 20,3%-a igazgatási támogatással és 

koordinációval, 70,8%-a operatív feladatokkal, 6,6%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos;  

6. üdvözli, hogy az ügynökség középtávú célkitűzéseket és cselekvési terveket dolgoz ki 

annak érdekében, hogy teljesítménye jobban szolgálja az igazgatótanács által 2013-ban 

elfogadott ötéves stratégiában rögzített stratégiai célok megvalósítását; ezzel 

összefüggésben sajnálja, hogy az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 
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pénzügyi kerete az EMSA részére a 100/2013/EU rendeletben biztosított új jogi 

hatáskörrel éles ellentétben az ügynökség stratégiájának kiigazítását követelheti meg 

pénzügyi korlátok miatt; 

7. kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak 

arra, hogy kibővítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel 

hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák 

kiterjesztéséhez;  

8. sajnálja, hogy a számviteli eljárásokra és a belsőleg létrehozott immateriális javakról való 

tájékoztatásra vonatkozó 2012-es számvevőszéki megjegyzésben megkövetelt kiigazító 

intézkedés továbbra sem került megvalósításra; felhívja az ügynökséget, hogy adjon 

magyarázatot az intézkedés elmaradására, és tegyen meg minden megfelelő lépést a 

legteljesebb átláthatóság biztosítására; 

9. üdvözli, hogy az ügynökség honlapján közzétették az ügyvezető igazgató és a vezető 

tisztviselők rövid életrajzát; sajnálja ugyanakkor, hogy a Parlament kérése és a 

Számvevőszék ajánlása ellenére az igazgatótanácsi tagok, az ügyvezető igazgató és a 

vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata, valamint az igazgatótanácsi tagok önéletrajza 

nem érhető el a nyilvánosság számára; 

10. üdvözli, hogy az EMSA által 2014-ben indított felmérés szerint az érdekelt felek úgy 

vélik, hogy az ügynökség magas színvonalú szakmai tevékenységet folytat, és rendelkezik 

a megbízatása teljesítéséhez szükséges magas szintű technikai szaktudással; 

aggodalommal állapítja meg, hogy az átláthatóság gyenge pontként jelenik meg ebben a 

felmérésben, és kéri az ügynökséget, hogy törekedjen az érdekelt felek e véleményének 

ellenkezőjére fordítására; 

11. értékeli, hogy a Számvevőszék 2014-ben nem fűzött észrevételt az ügynökség 

pénzgazdálkodásához; üdvözli, hogy az ügynökség fizikai leltárt készített az irodai 

berendezésekről, és felkéri az ügynökséget, hogy gyorsítsa fel a belsőleg létrehozott 

immateriális javakra vonatkozó számviteli eljárások és az ezen eszközök költségéről adott 

tájékoztatás javítására irányuló munkáját; 

12. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Tengerészeti Biztonsági 

Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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