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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie 
finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok 2009 jest 
wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są, w ujęciu ogólnym, zgodne 
z prawem i prawidłowe;

2. odnotowuje, że agencja otrzymała z budżetu Unii na 2009 r. środki na pokrycie 
zobowiązań w wysokości 44335 000 EUR oraz środki na pokrycie płatności w wysokości 
48 300 000 EUR;

3. ubolewa nad faktem, że, tak jak w 2008 r., procedury sporządzania budżetu były 
niewystarczająco dokładne, co spowodowało liczne przesunięcia budżetowe i wiele 
anulowanych środków na płatności, co świadczy o wadach w planowaniu i 
monitorowaniu, jak również, że nie przestrzegano zasady jednoroczności budżetowej;

4. zwraca uwagę na zaangażowanie agencji w poprawę planowania i monitorowania w celu 
zmniejszenia liczby przesunięć; wyraża także zaniepokojenie dużą ilością negocjacyjnych 
procedur przetargowych, które powinny były zostać zgłoszone władzom budżetowym; 
odnotowuje, że agencja uważa obecnie swoje sprawozdanie z procedur przetargowych za 
zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego;

5. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez agencję pięcioletniej strategii, gdyż stanowi to 
odpowiedź na uwagi zawarte we wcześniejszym sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego przyjęte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r.1; 
wzywa agencję do kontynuowania opracowywania kluczowych wskaźników wykonania;

6. wyraża zaniepokojenie wynikami kontroli procedur rekrutacyjnych; odnotowuje 
zapewnienie agencji, że procedury zostały zaktualizowane; uważa, że podczas 
przydzielenia przez Komisję nowych zadań agencji, niezbędne jest przeprowadzenie 
rekrutacji w przejrzysty i niedyskryminujący sposób; 

7. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 
2009.

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0109.


