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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten fastslog, at Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs 
regnskab for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet 
var lovlige og formelt rigtige;

2. konstaterer, at agenturet har modtaget 44 335 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 
48 300 000 EUR i betalingsbevillinger fra EU's budget for 2009;

3. beklager, at procedurerne for opstilling af budgettet ligesom i 2008 ikke var tilstrækkeligt 
strikse og førte til et højt antal budgetoverførsler og et højt niveau for bortfald af 
betalingsbevillinger, hvilket er et tegn på svagheder i planlægningen og overvågningen 
sammen med den manglende overholdelse af budgetprincippet om etårighed;

4. bemærker, at agenturet har forpligtet sig til at forbedre planlægningen og overvågningen 
for at begrænse antallet af overførsler; er også foruroliget over den høje andel af 
procedurer for indgåelse af offentlige indkøbsaftaler, som burde have været rapporteret til 
budgetmyndigheden; bemærker, at agenturet mener, at dets rapportering om procedurer 
for indgåelse af offentlige indkøbsaftaler nu er i overensstemmelse med 
finansforordningens bestemmelser;

5. glæder sig over agenturets vedtagelse af en femårig strategi, idet dette svarer til 
bemærkningerne i Revisionsrettens tidligere beretning, som blev godkendt i Parlamentets 
beslutning af 5. maj 20101, anmoder agenturet om fortsat at udvikle 
nøgleresultatindikatorer;

6. er foruroliget over resultaterne af revisionen af ansættelsesprocedurerne; bemærker 
agenturets erklæring om, at procedurerne er blevet ajourført; mener, at det er afgørende i 
en tid, hvor Kommissionen har foreslået at tildele agenturet nye opgaver, at ansættelsen 
kan ske på et gennemsigtigt og et ikke-diskriminerende grundlag;

7. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2009.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0109.


