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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai nustatė, jog Europos jūrų saugumo agentūros 2009 m. 
finansinės sąskaitos patikimos, o sandoriai, kuriais jos pagrįstos, visais reikšmingais 
atžvilgiais teisėti ir tvarkingi;

2. pažymi, kad iš ES 2009 m. biudžeto agentūrai buvo skirta 44 335 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 48 300 000 EUR mokėjimų asignavimų;

3. apgailestauja dėl to, kad 2008 m. biudžeto sudarymo procedūros buvo nepakankamai 
griežtos ir kad dėl to atlikta daug biudžeto lėšų perkėlimų bei panaikinta daug mokėjimų 
asignavimų; šie faktai rodo, jog esama planavimo ir priežiūros trūkumų, taip pat kad 
nesilaikoma biudžeto metinio periodiškumo principo;

4. pabrėžia, kad siekdama sumažinti perkėlimų skaičių agentūra pasirengusi pagerinti 
planavimą ir priežiūrą; taip pat reiškia susirūpinimą tuo, kad apie daugelį su pirkimais 
susijusių derybų procedūrų turėjo būti pranešama biudžeto valdymo institucijai; pažymi, 
kad agentūra mano, jog su pirkimais susijusios procedūros dabar atitinka finansinio 
reglamento nuostatas;

5. palankiai vertina tai, kad agentūra patvirtino penkerių metų strategiją atsižvelgdama į 
ankstesnėje Audito Rūmų ataskaitoje pateiktas pastabas, kurioms buvo pritarta 2010 m. 
gegužės 5 d. Parlamento rezoliucijoje1; ragina agentūrą toliau gerinti pagrindinius 
veiksmingumo rodiklius;

6. reiškia susirūpinimą dėl įdarbinimo procedūrų audito rezultatų; pažymi, kad agentūra 
užtikrino, jog procedūros atnaujintos; mano, kad dabar, Komisijai pasiūlius agentūrai 
skirti naujų užduočių, itin svarbu užtikrinti, kad įdarbinimas vyktų skaidriai ir 
nediskriminaciniu pagrindu; 

7. siūlo Parlamentui suteikti Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui 
patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0109.


