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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, at de 

transaktioner, der ligger til grund for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds 

("agenturets") regnskab for regnskabsåret 2016 i alle væsentlige henseender er lovlige og 

formelt rigtige; 

2. konstaterer, at agenturets årlige budget for 2016 med undtagelse af interne og eksterne 

formålsbestemte indtægter var på 55,17 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 

56,07 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at udnyttelsesgraden var på henholdsvis 

98,07 % og 97,80 %; glæder sig over, at agenturet med betalingerne nåede en 

gennemførelsesgrad på 97,65 %, selv i betragtning af de automatiske fremførsler af 

betalingsbevillinger; bemærker, at 36,45 mio. EUR i bevillinger, primært i forbindelse 

med operationelle udgifter på området for maritime 

forureningsbekæmpelsesforanstaltninger, blev fremført til 2016, hvoraf 54 % blev 

anvendt, og 43 % resterede som et åbent beløb til anvendelse i de følgende år, hvoraf 2 % 

er frigjort; 

3. glæder sig over de direkte foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med 

strategien til forebyggelse og afsløring af svig, såsom vedtagelsen af 

whistleblowerpolitikken, der giver de ansatte oplysninger om whistleblowing og sikrer 

størst mulig fortrolighed og beskyttelse af ansatte, der indberetter alvorlige forsømmelser 

eller problemer, samt kurser vedrørende etik og integritet for nyankomne og 

efteruddannelseskurser til det eksisterende personale; 

4. glæder sig over, at agenturet har udviklet sine egne opfølgningsværktøjer i relation til 

anbefalingerne fra Den Interne Revisionstjeneste og Den Europæiske Revisionsret, og at 

alle revisionsanbefalinger og bemærkninger, der blev udstedt inden den 

31. december 2016, er blevet gennemført; 

5. glæder sig over, at agenturet har truffet foranstaltninger til forberedelsen af sit udvidede 

mandat i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2016/1625 af 14. september 2016 

om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002, der tilføjer et tværfagligt samarbejde om 

kystvagtfunktioner til agenturets mandat; henleder opmærksomheden på, at Parlamentet i 

2016 tog initiativ til iværksættelse af et pilotprojekt vedrørende en europæisk kystvagt, 

som fokuserer på at skabe operationelle og tekniske synergier mellem de forskellige 

nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, og agenturet, Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og EU-Fiskerikontrolagenturet 

(EFCA); 

6. gentager, at agenturets opgaver kan udføres mere effektivt på europæisk plan end på 

nationalt plan, hvilket er tilfældet med dets bidrag til søfartssikkerhed og forebyggelse af 

forurening fra skibe samt fra offshore olie- og gasinstallationer i Europa; glæder sig over, 

at agenturet søger nye synergieffekter med andre EU-agenturer med henblik på at opnå 

større effektivitet og produktivitet og reducere omkostningerne; glæder sig over og 

tilskynder inden for disse rammer til agenturets samarbejde med andre EU-agenturer til 
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støtte for EU's dagsorden for migration, såsom agenturets levering af et stigende antal 

tjenester til Frontex i overensstemmelse med den nye og ajourførte treårige 

serviceleveranceaftale indgået i 2016; noterer sig endvidere, at agenturet har afsluttet 

indkøbsproceduren for indkøb af tjenesteydelser på området for fjernstyrede flysystemer 

(Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)) til maritim overvågning; tilskynder agenturet 

til at samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at håndtere flygtningekrisen, 

herunder når det udfører kritisk vigtige aktiviteter uden for sit oprindelige mandat, såsom 

bidrager med knowhow, operationel støtte og personale for at hjælpe med at tackle 

flygtningekrisen; 

7. noterer sig resultaterne af den tredje benchmarking af agenturets stillinger med 21,80 % af 

stillingerne afsat til administrativ støtte og koordinering, 70,93 % til operationelle opgaver 

og 7,26 % til neutrale opgaver; bemærker, at fem stillinger, som var øremærket i 

stillingsfortegnelsen for 2015, blev skåret væk i 2016 som led i den første 

personalenedskæring på 5 % i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om 

programmering af ressourcer for de decentrale agenturer, hvilket bringer antallet af 

vedtægtsmæssige stillinger ned fra 207 til 202, samt at agenturet har gennemført sit 

arbejdsprogram for 2016 med kun 198 stillinger, idet 4 stillinger blev fastfrosset som 

følge af de forventede nedskæringer i 2017; bemærker, at det samlede antal ansatte 

forblev det samme, nemlig 246; glæder sig over den planlagte stigning på 14 

vedtægtsmæssige stillinger i 2017 i forbindelse med samarbejdet om opgaver vedrørende 

kystvagtfunktioner;  

8. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 

regnskabsåret 2016.  
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