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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenției Europene 
pentru Siguranță Maritimă aferente exercițiului bugetar 2009 și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2. observă că Agenția a dispus de 44 335 000 EUR în credite de angajament și de 48 300 000 
EUR în credite de plată de la bugetul UE pentru 2009;

3. regretă că, la fel ca în 2008, procedurile de întocmire a bugetului nu au fost suficient de 
riguroase, înregistrându-se astfel un număr ridicat de transferuri bugetare și o rată ridicată 
de anulare a creditelor de plată, ceea ce indică deficiențe în planificare și monitorizare, 
precum și nerespectarea principiului bugetar al anualității;

4. ia act de angajamentul Agenției în ceea ce privește îmbunătățirea planificării și a 
monitorizării, pentru a reduce numărul de transferuri; își exprimă, de asemenea, 
preocuparea în legătură cu procentul ridicat de proceduri negociate de achiziții publice
care ar fi trebuit să fie raportate autorității bugetare; constată că Agenția consideră că 
rapoartele sale în legătură cu procedurile de achiziții publice sunt în prezent în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar;

5. salută adoptarea de către Agenție a unei strategii pe cinci ani, întrucât această măsură 
răspunde observațiilor din raportul precedent al Curții de Conturi, în legătură cu care 
Parlamentul și-a exprimat sprijinul în rezoluția sa din 5 mai 20101; invită Agenția să 
dezvolte în continuare indicatori-cheie de performanță;

6. își exprimă preocuparea în legătură cu rezultatele obținute în urma auditului procedurilor 
de recrutare; constată că Agenția a transmis asigurări în legătură cu actualizarea 
procedurilor; consideră că, în condițiile în care Comisia a propus să se atribuie noi sarcini 
Agenției, este esențial ca recrutarea să se realizeze într-un mod transparent și 
nediscriminatoriu; 

7. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2009.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0109.


