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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov je účtovná závierka Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spoľahlivá a príslušné 
transakcie sú zo všetkých podstatných hľadísk zákonné a správne;

2. berie na vedomie, že agentúra dostala z rozpočtu Únie na rok 2010 sumu 53 791 000 EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 50 014 000 EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; 

3. ďalej konštatuje, že počet zamestnancov sa zvýšil z 212 na 219;

4. víta skutočnosť, že Dvor audítorov nemal ďalšie pripomienky k rozpočtovému a 
finančnému riadeniu agentúry, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že Dvor audítorov v 
tejto súvislosti kritizoval účtovnú závierku agentúry za roky 2008 a 2009; 

5. víta skutočnosť, že agentúra odstránila nedostatky v postupe prijímania zamestnancov, 
ktoré boli predmetom pripomienky Dvora audítorov v jeho správe o účtovnej závierke 
agentúry za rok 2009;

6. upozorňuje agentúru na správu Parlamentu z 15. apríla 2011 o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr a 
vyzýva agentúru, aby ju dodržiavala;

7. upozorňuje na nové úlohy, ktorými bola agentúra poverená v návrhu nariadenia, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002; vyzýva Komisiu, aby zvýšila zdroje 
vyčlenené pre agentúru, a agentúru, aby tieto zdroje spravovala obozretne a účinne, aby si 
tak riadne plnila nové povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z uvedeného nariadenia;

8. navrhuje, aby Parlament udelil riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry 
absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010.
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