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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de 
rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor 2009 
betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen over het algemeen als wettig 
en regelmatig beschouwt;

2. wijst erop dat het Agentschap kon beschikken over 44.335.000 euro aan 
vastleggingskredieten en 48.300.000 euro aan betalingskredieten uit de begroting van de 
Unie voor 2009;

3. betreurt het dat de procedures voor de opstelling van de begroting net als in 2008 te 
weinig rigoureus waren, wat heeft geresulteerd in een groot aantal overschrijvingen en 
veel annuleringen van betalingskredieten, wat wijst op een gebrekkige planning en 
controle en op niet-naleving van het jaarperiodiciteitsbeginsel van de begroting;

4. neemt nota van de toezegging van het Agentschap dat het de planning en controle zal 
verbeteren en het aantal overschrijvingen zal verminderen; toont zich tevens bezorgd over 
het feit dat veel aankopen plaatsvonden door middel van procedures via onderhandelen, 
wat gemeld had moeten worden aan de begrotingsautoriteit; stelt vast dat het Agentschap 
van oordeel is dat zijn aankoopprocedures nu stroken met de bepalingen van het 
Financieel Reglement;

5. verwelkomt de aanneming door het Agentschap van een vijfjarenstrategie in antwoord op 
opmerkingen in het vorige verslag van de Rekenkamer, die door het Parlement werden 
onderschreven in zijn resolutie van 5 mei 20101; roept het Agentschap op om 
kernprestatie-indicatoren te blijven ontwikkelen;

6. uit zich bezorgd over de uitkomsten van de toetsing van de aanwervingsprocedures; neemt 
nota van de verzekering van het Agentschap dat de procedures zijn bijgesteld; wijst erop 
dat de Commissie heeft voorgesteld om het Agentschap nieuwe taken toe te wijzen en dat 
het daarom van wezenlijk belang is dat de aanwerving op transparante en niet-
discriminerende wijze geschiedt; 

7. stelt voor dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0109.


