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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi 
Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z 
njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je agencija iz proračuna EU za leto 2009 prejela 44.335.000 EUR za 
prevzem obveznosti in 48.300.000 EUR za plačila;

3. obžaluje, da postopki za oblikovanje proračuna – enako kot leta 2008 – niso bili dovolj 
strogi, zaradi česar je bilo opravljenih precej proračunskih prerazporeditev in preklicanih 
precej odobrenih plačil, to pa nakazuje pomanjkljivosti v načrtovanju in nadzoru, skupaj z 
neupoštevanjem proračunskega načela enoletnosti;

4. je seznanjen s tem, da si agencija prizadeva izboljšati načrtovanje in nadzor ter tako 
zmanjšati število prerazporeditev; prav tako izraža zaskrbljenost nad visokim deležem 
postopkov javnih naročil, oddanih s pogajanji, ki bi jih bilo treba sporočiti proračunskemu 
organu; ugotavlja, da je po mnenju agencije poročanje o postopkih javnih naročil sedaj v 
skladu z določbami finančne uredbe;

5. je vesel, da je agencija sprejela petletno strategijo, saj je to odgovor na ugotovitve v 
prejšnjem poročilu Računskega sodišča, ki jih je Parlament izpostavil v svoji resoluciji z 
dne 5. maja 20101; poziva agencijo, naj nadaljuje z razvojem ključnih kazalnikov 
uspešnosti;

6. izraža zaskrbljenost nad izidom revizije postopkov zaposlovanja; je seznanjen z 
zagotovilom agencije, da je posodobila postopke; meni, da je v obdobju, v katerem je 
Komisija predlagala, da se agenciji dodelijo nove naloge, izjemno pomembno, da se 
zaposlovanje izvaja na pregledni in nediskriminatorni podlagi; 

7. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost 
podeli razrešnico za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0109.


