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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou Európskej 

námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sú zo 

všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; 

2. berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2015 bez vnútorných a vonkajších 

pripísaných príjmov predstavoval 54,61 milióna EUR vo viazaných rozpočtových 

prostriedkoch a 53,12 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že 

príslušné miery plnenia dosiahli 99,23 %, resp. 96,52 %; víta zlepšenie mier plnenia v 

porovnaní s rokom 2014; víta skutočnosť, že agentúra dosiahla plnenie platieb na úrovni 

97,96 % aj po zohľadnení automatických prenosov platobných rozpočtových 

prostriedkov; 

3. víta prijatie stratégie prevencie a odhaľovania podvodov správnou radou na základe 

metodiky a usmernení úradu OLAF a stratégie boja proti podvodom GR MOVE a 

očakáva, že bude v plnom rozsahu a urýchlene vykonaná; 

4. víta skutočnosť, že agentúra sa zaoberala všetkými odporúčaniami a zisteniami 

vyplývajúcimi z rozličných auditov z obdobia pred rokom 2015 a že neostali žiadne 

nevyriešené záležitosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na riziká spojené s činnosťou 

agentúry v roku 2015; 

5. víta skutočnosť, že agentúra sa snaží o súčinnosť opatrení s inými decentralizovanými 

agentúrami EÚ s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady, a to najmä pokiaľ 

ide o horizontálne a administratívne oblasti; 

6. vyzdvihuje príspevok agentúry k námornej bezpečnosti a k prevencii znečisťovania z lodí 

a zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na otvorenom mori v Európe, ako aj pomoc 

poskytovanú členským štátom a Komisii podľa medzinárodného práva a práva Únie; víta 

a podporuje spoluprácu agentúry s inými európskymi agentúrami v oblasti utečeneckej 

krízy a opätovne zdôrazňuje, že agentúre treba prideliť finančné, materiálne a ľudské 

zdroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla svoje úlohy vykonávať účinne, a to aj v prípade 

vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho mandátu, t. j. poskytovania 

know-how, operačnej podpory a zamestnancov v súvislosti s utečeneckou krízou; 

7. berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest 

agentúry, ktoré odhalilo, že 21,67 % pracovných miest bolo v oblasti administratívnej 

podpory a koordinácie, 71,29 % v oblasti operačných úloh a 7,05 % v oblasti kontroly a 

finančných úloh; vyjadruje poľutovanie nad neustálym znižovaním počtu pracovných 

miest, pričom sa však počet úloh uložených agentúre zvyšuje;  

8. zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry umožňujú, aby agentúra zväčšila 

globálny rozsah svojej činnosti a poskytovania služieb, čo by prispelo k zvýšeniu dosahu 

regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;  
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9. berie na vedomie pokrok agentúry, pokiaľ ide o zverejňovanie životopisov a vyhlásení o 

záujmoch členov správnej rady a ich náhradníkov na webovom sídle agentúry; vyjadruje 

však poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch neposkytli všetci členovia správnej 

rady a náhradníci, ako požadoval Parlament a odporúčal Dvor audítorov; vyzýva preto 

agentúru, aby bez oneskorenia zverejnila všetky vyhlásenia o záujmoch členov správnej 

rady a ich náhradníkov; 

10. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015. 
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