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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2009 spoľahlivé informácie a príslušné 
transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2. konštatuje, že agentúra dostala z rozpočtu EÚ na rok 2009 viazané rozpočtové prostriedky 
vo výške 44 335 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 48 300 000 EUR;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tak ako v roku 2008, postupy zostavovania rozpočtu 
neboli dostatočne prísne, čo viedlo k vysokému počtu rozpočtových presunov a vysokej 
úrovni rušenia platobných rozpočtových prostriedkov a čo naznačuje nedostatky 
v plánovaní a monitorovaní, ako aj neschopnosť dodržiavať zásadu ročnej platnosti 
rozpočtu;

4. berie na vedomie záväzok agentúry zlepšiť plánovanie a monitorovanie s cieľom znížiť 
počet presunov; vyjadruje tiež znepokojenie z vysokého pomeru rokovacích konaní vo 
verejnom obstarávaní, ktoré mali byť oznámené rozpočtovému orgánu;  konštatuje, že 
agentúra sa domnieva, že jej ohlasovanie verejného obstarávania je v súčasnosti v súlade 
s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách;

5. víta prijatie päťročného strategického plánu agentúrou v reakcii na poznámky 
v predchádzajúcej správe Dvora audítorov, ktoré Parlament potvrdil v uznesení z 5. mája 
20101  vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vypracúvaní ukazovateľov výkonnosti v 
kľúčových oblastiach;

6. vyjadruje znepokojenie z výsledkov auditu postupov prijímania zamestnancov; berie na 
vedomie uistenia agentúry, že tieto postupy boli aktualizované; domnieva sa, že v čase, 
keď Komisia navrhla poveriť agentúru novými úlohami, je dôležité, aby prijímanie 
zamestnancov bolo transparentné a nediskriminačné; 

7. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej 
agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2009.

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2010)0109.


