
AD\890674BG.doc PE476.001v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по транспорт и туризъм

2011/2223(DEC)

7.2.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2010 година: Европейска агенция по морска 
безопасност
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Докладчик по становище: Knut Fleckenstein



PE476.001v02-00 2/4 AD\890674BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\890674BG.doc 3/4 PE476.001v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Европейската агенция 
по морска безопасност за финансовата 2010 година са надеждни, а свързаните с тях 
операции са като цяло законосъобразни и редовни;

2. отбелязва, че Агенцията е получила 53 791 000 евро под формата на бюджетни 
кредити за поети задължения и 50 014 000 евро под формата на бюджетни кредити 
за плащания от бюджета на Съюза за 2010 г.;

3. освен това отбелязва, че броят на служителите е нараснал от 212 на 219;

4. приветства факта, че Сметната палата вече не отправя забележки по отношение на 
бюджетното и финансовото управление на Агенцията, особено с оглед на 
финансовите отчети на Агенцията от 2008 и 2009 г., по отношение на които 
Сметната палата отправяше критики в тази връзка;

5. приветства факта, че Агенцията е отстранила слабостите в процедурите за набиране 
на персонал, които Сметната палата беше отбелязала в доклада си относно отчетите 
на Агенцията за 2009 г.;

6. насочва вниманието на Агенцията към доклада на Парламента от 15 април 2011 г. 
„относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2009 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол 
на агенциите на ЕС“ и я призовава да го спазва;

7. обръща внимание на новите задачи, възложени на Агенцията в предложението за 
регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002; призовава Комисията да 
увеличи ресурсите за Агенцията и приканва самата Агенция да управлява тези 
ресурси ефективно, за да може да изпълни правилно новите отговорности, които са 
й поверени въз основа на този регламент;

8. предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на Европейската 
агенция по морска безопасност от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година.
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