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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de 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 2016 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat het Agentschap voor 2016, met uitzondering van interne en externe 

bestemmingsontvangsten, een begroting van 55,17 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten en 56,07 miljoen EUR aan betalingskredieten had, en dat de 

uitvoeringspercentages respectievelijk 98,07 % en 97,80 % bedroegen; is ermee 

ingenomen dat het Agentschap een uitvoeringspercentage voor betalingen van 97,65 % 

heeft gehaald, waarbij tevens de automatische overdrachten van betalingskredieten in 

aanmerking worden genomen; merkt op dat 36,45 miljoen EUR van de kredieten, vooral 

met betrekking tot operationele uitgaven op het gebied van maritieme maatregelen tegen 

verontreiniging, werd overgedragen naar 2016, waarvan 54 % is besteed en 43 % "open 

bedrag" is gebleven om in de volgende jaren te worden besteed, en 2 % is vrijgemaakt; 

3. is verheugd over de directe maatregelen die zijn genomen in overeenstemming met de 

strategie ter bestrijding en opsporing van fraude, zoals de goedkeuring van het 

klokkenluidersbeleid, dat personeel van informatie voorziet over klokkenluiden en zorgt 

voor de grootste vertrouwelijkheid voor en bescherming van personeelsleden die melding 

maken van ernstige overtredingen of ernstige bedenkingen, alsook voorziet in opleidingen 

over ethiek en integriteit voor nieuwkomers en bijscholingscursussen voor reeds aanwezig 

personeel; 

4. is verheugd over het feit dat het Agentschap zijn eigen follow-upinstrument heeft 

ontwikkeld in verband met de aanbevelingen van de dienst Interne Audit en de Europese 

Rekenkamer en dat alle aanbevelingen en opmerkingen tot uiterlijk 31 december 2016 zijn 

uitgevoerd; 

5. is ingenomen met het feit dat het Agentschap maatregelen heeft genomen ter 

voorbereiding van haar uitgebreide takenpakket in overeenstemming met Verordening 

(EU) 2016/1625 van 14 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1406/2002, welke samenwerking tussen agentschappen op het gebied van 

kustwachttaken aan het mandaat van het Agentschap heeft toegevoegd; vestigt de 

aandacht op het feit dat in 2016 het Parlement het proefproject van de Europese kustwacht 

heeft geïnitieerd, dat is gericht op het creëren van operationele en technische synergieën 

tussen de verschillende nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren en het 

Agentschap, het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole (EFCA); 

6. herhaalt dat de taken van het Agentschap op Europees niveau efficiënter kunnen worden 

uitgevoerd dan op nationaal niveau, wat het geval is met zijn bijdrage aan maritieme 

veiligheid en de preventie van verontreiniging door schepen alsook door offshore-

installaties voor gas- en oliewinning in Europa; is ingenomen met het feit dat het 

Agentschap streeft naar synergieën van maatregelen met andere agentschappen van de 
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Unie met het oog op verhoging van effectiviteit en doelmatigheid, en verlaging van 

kosten; is verheugd over en steunt in dit kader de samenwerking van het Agentschap met 

andere agentschappen van de Unie ter ondersteuning van de EU-migratieagenda, zoals het 

leveren door het Agentschap van een toenemend aantal diensten aan Frontex in 

overeenstemming met de herziene en geactualiseerde driejarige overeenkomst inzake het 

dienstverleningsniveau die is gesloten in 2016; merkt ook op dat het Agentschap de 

aanbesteding van diensten heeft voltooid van op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen 

(RPAS) voor maritieme bewaking; moedigt de samenwerking van het Agentschap met 

andere agentschappen van de Unie bij de vluchtelingencrisis aan, ook voor zeer 

belangrijke activiteiten die buiten zijn oorspronkelijke mandaat vallen, bijvoorbeeld 

bijdragen aan de bestrijding van de vluchtelingencrisis in de vorm van knowhow, 

operationele ondersteuning en personeel van het Agentschap; 

7. wijst op de resultaten van de derde benchmarking van de posten van het Agentschap, met 

21,80 % van de functies gericht op administratieve ondersteuning, 70,93 % op 

operationele taken en 7,26 % op neutrale taken; stelt vast dat de vijf in de 

personeelsformatie voor 2015 aangewezen posten in 2016 zijn afgeschaft in het kader van 

de eerste personeelsinkrimping van 5 %, in overeenstemming met de mededeling van de 

Commissie inzake de programmering van de middelen voor gedecentraliseerde 

agentschappen, waardoor het aantal statutaire posten van 207 tot 202 is verminderd, en dat 

het Agentschap zijn werkprogramma 2016 heeft uitgevoerd met slechts 198 posten, 

aangezien 4 posten werden bevroren wegens geplande besparingen in 2017; constateert 

dat het totaal aantal personeelsleden 246 is gebleven; is ingenomen met het feit dat voor 

2017 een verhoging van 14 statutaire posten is gepland in verband met samenwerking op 

het gebied van kustwachttaken;  

8. 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 2016. 
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