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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 Revisionsretten har fastslået, at Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagenturs regnskab for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de 
underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige;

2. konstaterer, at agenturet modtog 53 791 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 50 014 000 
EUR i betalingsbevillinger fra EU’s budget for 2010;

3. konstaterer endvidere, at antallet af ansatte steg fra 212 til 219;

4. glæder sig over, at Revisionsretten ikke har fremsat yderligere bemærkninger til
agenturets budgetmæssige og finansielle dispositioner, navnlig set i lyset af at 
Revisionsretten gjorde anmærkninger ved agenturets regnskaber desangående for årene 
2008 og 2009;

5. glæder sig over, at agenturet har afhjulpet manglerne i forbindelse med 
ansættelsesprocedurerne, som Revisionsretten fremsatte bemærkninger til i sin beretning 
om agenturets årsregnskab for 2009;

6. henleder agenturets opmærksomhed på og opfordrer det til at efterleve Parlamentets 
betænkning af 15. april 2011 om decharge for regnskabsåret 2008: præstationer, 
økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer”;

7. henleder opmærksomheden på de nye opgaver, som blev pålagt agenturet i henhold til 
forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002; opfordrer 
Kommissionen til at øge midlerne til agenturet, og agenturet til at forvalte disse ressourcer 
på en forsvarlig måde med henblik på effektivt at opfylde de nye forpligtelser, som er 
blevet det pålagt i henhold til førnævnte forordning;

8. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010.
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