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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is  verheugd over het feit dat de Rekenkamer de rekeningen van het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid voor 2010 als betrouwbaar aanmerkt en de onderliggende 
verrichtingen over het algemeen als wettig en regelmatig beschouwt;

2. wijst erop dat het agentschap kon beschikken over 53.791.000 euro aan 
vastleggingskredieten en 50.014.000 euro aan betalingskredieten uit de begroting van de 
Europese Unie voor 2010;

3. stelt verder vast dat het personeelsbestand werd uitgebreid van 212 tot 219 werknemers;

4. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer geen aanmerkingen meer heeft op het 
financiële en budgettaire beheer van het agentschap; in het bijzonder met de 
jaarrekeningen van 2008 en 2009 in het achterhoofd, waarop de Rekenkamer wel kritiek 
had;

5. is verheugd over het feit dat het agentschap de zwakke punten in de 
aanwervingsprocedure heeft verholpen, die de Rekenkamer in zijn verslag over de 
jaarrekening van 2009 jegens het agentschap had aangehaald;

6. maakt het agentschap attent op het verslag over "de kwijting 2009: prestaties, financieel 
beheer en controle van de agentschappen" van het Parlement van 15 april 2011 en 
verzoekt het agentschap zich daaraan te houden;

7. vestigt de aandacht op de nieuwe taken die aan het Agentschap worden toegewezen in het 
voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002; 
verzoekt de Commissie de aan het Agentschap toegewezen middelen op te trekken en 
verzoekt het Agentschap deze middelen behoorlijk en efficiënt te beheren, om de nieuwe 
verantwoordelijkheden die het bij Verordening (EG) nr. 1406/2002 worden toegewezen, 
naar behoren uit te oefenen;

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 2010.
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