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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Европейската агенция за 
морска безопасност за 2009 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са като 
цяло законосъобразни и редовни;

2. отбелязва, че Агенцията е получила 44 335 000 евро в бюджетни кредити за поети 
задължения и 48 300 000 евро в бюджетни кредити за плащания от бюджета на ЕС 
за 2009 г.;

3. изразява съжаление, че, както и през 2008 г., процедурите за съставяне на бюджета 
не са били достатъчно строги, вследствие на което има голям брой бюджетни 
трансфери и висока степен на анулиране на бюджетни кредити за плащания, което 
показва слабости в планирането и мониторинга, както и неспазване на бюджетния 
принцип на ежегодност;

4. отбелязва ангажимента на Агенцията за подобряване на планирането и 
мониторинга, с цел да се намали броят на преносите; също така изразява 
загриженост относно високия процент на договорени процедури за обществени 
поръчки, които е трябвало да бъдат докладвани на бюджетния орган; отбелязва, че 
според Агенцията докладването й за процедурите за възлагане на обществени 
поръчки понастоящем е в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент;

5. приветства приемането на петгодишна стратегия от страна на Агенцията, тъй като 
това отговаря на забележките в предходния доклад на Сметната палата, които бяха 
одобрени в резолюцията на Европейския парламент от 5 май 2010 г.1;  призовава 
Агенцията да продължи да разработва ключови показатели за изпълнението;

6. изразява загриженост във връзка с резултатите от одита на процедурите за набиране 
на персонал; отбелязва уверението на Агенцията, че процедурите са били 
актуализирани; счита, че в момент, когато Комисията предлага да се възложат нови 
задачи на Агенцията, е изключително важно набирането на персонал да се 
осъществява на прозрачна и недискриминационна основа; 

7. предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на Европейската 
агенция за морска безопасност от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година.

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0109.


