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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče računovodske izkaze Evropske agencije za 
pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 ocenilo kot zanesljive in ugotovilo, da so z 
njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je agencija iz proračuna Unije za leto 2010 prejela 53.791.000 EUR za 
prevzem obveznosti in 50.014.000 EUR za plačila;

3. poleg tega ugotavlja, da se je število zaposlenih povečalo z 212 na 219;

4. pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče ni imelo drugih pripomb na proračunsko 
upravljanje in finančno poslovodenje agencije, zlasti glede na dejstvo, da je računovodske 
izkaze agencije za leti 2008 in 2009 v tem pogledu kritiziralo;

5. pozdravlja dejstvo, da je agencija odpravila pomanjkljivosti v postopku zaposlovanja, na 
katere je Računsko sodišče opozorilo v poročilu o računovodskih izkazih za leto 2009;

6. agencijo opozarja na poročilo Evropskega parlamenta z naslovom „O razrešnici za leto 
2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij“ z dne 15. aprila 2011 in jo 
poziva, naj ga upošteva;

7. opozarja na nove naloge, ki so bile dodeljene agenciji v predlogu uredbe o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1406/2002; poziva Komisijo, naj poveča sredstva, dodeljena agenciji, 
agencijo pa, naj ta sredstva upravlja dobro in učinkovito, da bo primerno izpolnila nove 
odgovornosti, ki so ji bile zaupane na podlagi omenjene uredbe;

8. predlaga, da Parlament direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost podeli 
razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2010.
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