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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att Europeiska sjösäkerhetsbyråns 
räkenskaper för 2009 är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till grund för dessa 
i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar att byrån fick 44 335 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 
48 300 000 EUR i betalningsbemyndiganden från 2009 års EU-budget.

3. Europaparlamentet beklagar att förfarandena för att upprätta budgeten, precis som 
år 2008, inte var tillräckligt strikta och ledde till ett stort antal budgetöverföringar och till 
en hög nivå på förfallna betalningsbemyndiganden, vilket tyder på brister i planeringen 
och övervakningen samt underlåtenhet att respektera budgetprincipen om ettårighet.

4. Europaparlamentet noterar byråns åtagande att förbättra sin planering och övervakning 
och på så sätt minska antalet budgetöverföringar. Parlamentet uttrycker också oro övre 
den stora andelen förhandlade upphandlingsförfaranden som borde ha rapporterats till 
budgetmyndigheten. Parlamentet konstaterar att byrån anser att dess rapportering om 
upphandlingsförfaranden nu följer bestämmelserna i budgetförordningen.

5. Europaparlamentet välkomnar att byrån antagit en femårsstrategi eftersom detta är ett svar 
på synpunkter i tidigare revisionsrättsrapporter som fick stöd i parlamentets resolution av 
den 5 maj 20101. Byrån uppmanas att fortsätta att utarbeta centrala resultatindikatorer.

6. Europaparlamentet uttrycker oro över resultaten av revisionen av 
rekryteringsförfarandena. Parlamentet noterar byråns försäkran om att förfarandena har 
aktualiserats. Parlamentet anser att det är av yttersta vikt att rekryteringen genomförs på 
ett öppet och icke-diskriminerande sätt, nu när kommissionen föreslagit att byrån ska få 
nya uppgifter. 

7. Det föreslås att Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören 
för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2009.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0109.


