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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι 
λογαριασμοί για το 2009 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και 
κανονικές·

2. σημειώνει ότι η ο Οργανισμός έλαβε 44°335°000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και 48°300°000 σε πιστώσεις πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για το 2009·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι, όπως συνέβη το 2008, οι διαδικασίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού δεν είχαν την απαιτούμενη ακρίβεια με αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό 
μεταφορών πιστώσεων και ένα υψηλό επίπεδο ακυρώσεων πιστώσεων πληρωμών, 
στοιχεία που υποδεικνύουν ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση και 
αδυναμία συμμόρφωσης με την αρχή του ετησίου χαρακτήρα·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την δέσμευση του Οργανισμού να βελτιώσει τον σχεδιασμό και 
την παρακολούθηση ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μεταφορών· εκφράζει επίσης 
την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με 
διαπραγμάτευση, για τις οποίες έπρεπε να είχε ενημερωθεί η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός θεωρεί ότι το σύστημα 
γνωστοποίησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που χρησιμοποιεί συνάδει πλέον 
με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από τον Οργανισμό πενταετούς 
στρατηγικού σχεδίου διότι πρόκειται για θετική ανταπόκριση στις παρατηρήσεις που 
περιείχε η προηγούμενη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις οποίες είχε υιοθετήσει 
το Κοινοβούλιο με την από 5ης Μαΐου 2010 έκθεσή του1·  καλεί τον Οργανισμό να 
συνεχίσει να αναπτύσσει βασικούς δείκτες επιδόσεων·

6. εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των διαδικασιών 
προσλήψεων· λαμβάνει υπό σημείωση τις διαβεβαιώσεις του Οργανισμού ότι έχουν 
αναθεωρηθεί οι διαδικασίες· εκτιμά ότι, αφ` ης στιγμής η Επιτροπή έχει προτείνει να 
αναθέσει νέα καθήκοντα στον Οργανισμό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διεξάγονται οι 
προσλήψεις με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις· 

7. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2009.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0109.


