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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro 
námořní bezpečnost za rok 2009 je spolehlivá a že všechny uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

2. konstatuje, že agentura obdržela z rozpočtu EU na rok 2009 prostředky na závazky ve výši 
44 335 000 EUR a prostředky na platby ve výši 48 300 000 EUR;

3. lituje, že stejně jako v roce 2008 nebyly postupy pro sestavení rozpočtu uplatněny 
dostatečně striktně, což vedlo k vysokému počtu převodů finančních prostředků a vysoké 
míře rušení prostředků na platby, což svědčí o nedostatcích při plánování a monitorování
a také o nedodržování zásady ročního rozpočtu;

4. bere na vědomí závazek agentury, že zlepší plánování a monitorování rozpočtu, aby se 
snížil počet převodů; vyjadřuje také znepokojení nad vysokým podílem vyjednávacích 
řízení při zadávání veřejných zakázek, o čemž měl být rozpočtový orgán informován; 
konstatuje, že agentura se domnívá, že způsob, jakým nyní podává zprávy o postupech 
zadávání veřejných zakázek, je v souladu s ustanoveními finančního nařízení;

5. vítá skutečnost, že agentura přijala pětiletou strategii jako reakci na připomínky obsažené
v předchozí zprávě Účetního dvora, kterou podpořil Parlament ve svém usnesení ze dne 
5. května 20101; vyzývá agenturu, aby pokračovala v propracovávání klíčových
výkonnostních ukazatelů;

6. vyjadřuje znepokojení nad výsledky auditu postupů přijímání zaměstnanců; bere na 
vědomí ujištění agentury, že tyto postupy byly aktualizovány; domnívá se, že v době, kdy 
Komise navrhla pověřit agenturu novými úkoly, je naprosto nutné, aby přijímání 
zaměstnanců probíhalo transparentně a bez jakékoli diskriminace; 

7. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní 
bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.
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