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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že účetní závěrka Evropské agentury pro 
námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
ve svém souhrnu legální a správné;

2. bere na vědomí, že agentura obdržela v roce 2010 z rozpočtu EU prostředky na závazky 
ve výši 53 791 000 EUR a prostředky na platby ve výši 50 014 000 EUR;

3. dále bere na vědomí, že se počet jejích zaměstnanců zvýšil z 212 na 219;

4. vítá skutečnost, že Účetní dvůr nevznesl vůči účetnictví ani finančnímu řízení agentury 
žádné námitky, což je zvláště potěšitelné vzhledem k tomu, že k finančním závěrkám 
agentury za roky 2008 a 2009 měl v tomto ohledu kritické připomínky;

5. oceňuje, že agentura odstranila nedostatky ve svých postupech pro přijímání zaměstnanců, 
na něž Účetní dvůr poukázal ve své zprávě o účetní závěrce agentury za rok 2009;

6. odkazuje agenturu na zprávu Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2011 „o udělení 
absolutoria za rok 2009: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“ a vybízí ji, aby 
se touto zprávou řídila;

7. upozorňuje na nové úkoly, jimiž byla agentura pověřena v návrhu nařízení, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1406/2002; vyzývá Komisi, aby zvýšila objem finančních 
prostředků přidělovaných agentuře, a agenturu, aby s těmito prostředky nakládala soudně 
a účinně s cílem řádně plnit nové úkoly, které jí byly na základě tohoto nařízení svěřeny;

8. navrhuje, aby Parlament udělil řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010.
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