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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen bij 

de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ("het Agentschap") 

over het begrotingsjaar 2014 in orde zijn; 

2. merkt op dat het Agentschap voor 2014, rekening houdend met overdrachten, een 

begroting van 52,4 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 52,07 miljoen euro aan 

betalingskredieten had, en dat de uitvoeringspercentages respectievelijk 94,78 % en 

95,52 % bedroegen; 

3. betreurt het dat, voor het grootste deel in de context van het nieuwe EMSA-rechtskader, in 

2014 de uitvoeringsgraad voor vastleggingen beneden de Commissiedoelstelling van 95 % 

ligt, met als gevolg dat de Commissie voor de ontwerpbegroting 2016 een sanctie heeft 

opgelegd; verzoekt het Agentschap uit te leggen waarom de doelstelling van 95 % niet 

gehaald is; dringt er bij het Agentschap op aan de begrotingsuitvoering te verbeteren en 

dit niveau te brengen op de door de Commissie vastgestelde maxima; 

4. benadrukt de bijdrage van het Agentschap aan de maritieme veiligheid en de preventie van 

door schepen veroorzaakte verontreiniging in Europa en de aan de lidstaten en de 

Commissie verleende bijstand bij de toepassing van de internationale en de 

Uniewetgeving; betreurt het dat, terwijl de bevoegdheden van het Agentschap zijn 

uitgebreid tot een nieuwe reeks kerntaken en het er nieuwe taken bijgekregen heeft met de 

inwerkingtreding van zijn gewijzigde basisverordening in februari 2013 (Verordening 

(EU) nr. 100/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid), in 2014 het aantal personeelsleden verminderd is 

en op de begroting bezuinigd is; is ingenomen met het feit dat het Agentschap met andere 

Europese agentschappen samenwerkt bij de vluchtelingencrisis en moedigt die 

samenwerking aan, en bevestigt nogmaals dat het Agentschap voldoende financiële, 

materiële en personele middelen moeten worden toegewezen om zijn taken doeltreffend te 

kunnen uitvoeren, ook voor zeer belangrijke activiteiten die buiten zijn mandaat vallen 

(d.w.z. bijdragen aan de bestrijding van de vluchtelingencrisis in de vorm van knowhow, 

operationele ondersteuning en personeel van het Agentschap); 

5. wijst op de resultaten van de eerste benchmarkingexercitie van de posten van het 

Agentschap, met 20,3 % van de functies gericht op administratieve ondersteuning en 

coördinatie, 70,8 % op operationele taken en 6,6 % op financiële en controletaken;  

6. is ingenomen met het feit dat het Agentschap doelstellingen en actieplannen voor de 

middellange termijn ontwikkelt om zijn prestaties te verbeteren op weg naar de 

verwezenlijking van de strategische doelen die door de raad van bestuur in 2013 in de 5-

jarenstrategie gesteld zijn; betreurt het in dit verband dat het meerjarig financieel kader 

van de EU voor de periode 2014-2020 tot aanpassing van de strategie van het Agentschap 

kan nopen vanwege financiële moeilijkheden, hetgeen duidelijk in strijd is met de nieuwe 

rechtsgrondslag voor het EMSA zoals die in Verordening (EU) nr. 100/2013 is bepaald; 
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7. benadrukt dat de knowhow en de interne capaciteiten van het Agentschap de mogelijkheid 

bieden om zijn optreden en dienstverlening een meer mondiale dimensie te geven en 

daarmee bij te dragen aan de vergroting van de reikwijdte van de EU-rechtskaders en 

veiligheids- en milieunormen;  

8. betreurt het dat de corrigerende maatregelen naar aanleiding van de opmerking van de 

Rekenkamer in 2012 over de betrouwbaarheid van de boekhoudprocedures en de 

informatie in verband met de kosten van intern gegenereerde niet-materiële activa, nog 

steeds niet voltooid zijn; verzoekt het Agentschap uit te leggen waarom dat zo is en 

passende maatregelen te nemen om een zo groot mogelijke transparantie te waarborgen; 

9. is ingenomen met de publicatie van de korte cv's van de uitvoerend directeur en het hoger 

leidinggevend personeel op de website van het Agentschap; betreurt het echter dat de 

belangenverklaringen van de leden van de raad van bestuur, de uitvoerend directeur en het 

hoger leidinggevend personeel, alsook de cv's van de leden van de raad van bestuur, niet 

zijn bekendgemaakt, hoewel dat verzocht is door het Parlement en aanbevolen door de 

Rekenkamer; 

10. is ingenomen met het feit dat uit de enquête die het EMSA in 2014 onder 

belanghebbenden heeft gehouden blijkt dat het Agentschap als zeer professioneel wordt 

ervaren en gezien wordt als een orgaan dat over grote technische expertise beschikt voor 

de vervulling van zijn taak; constateert met bezorgdheid dat transparantie uit deze enquête 

als een minpunt naar voren komt en verzoekt het Agentschap eraan te werken die 

perceptie bij de belanghebbenden te veranderen; 

11. neemt er nota van dat de Rekenkamer geen opmerkingen heeft gemaakt over het 

financieel beheer van het Agentschap in 2014; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap een fysieke inventarisatie van de administratieve uitrusting heeft afgerond en 

verzoekt het Agentschap meer vaart te zetten achter de verbetering van de 

boekhoudprocedures en –informatie met betrekking tot de kosten voor intern 

gegenereerde immateriële activa; 

12. stelt voor dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het 

agentschap voor het begrotingsjaar 2014. 
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