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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2015/2174(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 

ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február xx-i tanácsi ajánlásra 

(xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 

25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 

208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 

1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen annak 19. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, 

– tekintettel a 966/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében 

említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 

1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és különösen annak 108. 

cikkére, 

                                                 
1 HL C 409., 2015.12.9., 216. o. 
2 HL C 409., 2015.12.9., 216. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 208., 2002.8.5., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

1. mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója 

számára az Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető 

igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolása lezárásáról 

(2015/2174(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az 

Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február xx-i tanácsi ajánlásra 

(xxxxx/2016 – C8-xxxx/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 

25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 

208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 

1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen annak 19. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, 

– tekintettel a 966/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében 

említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 

1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre6 és különösen annak 108. 

cikkére, 

                                                 
1 HL C 409., 2015.12.9., 216. o. 
2 HL C 409., 2015.12.9., 216. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 208., 2002.8.5., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

1. megállapítja, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség végleges éves 

beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel; 

2. jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági 

Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek 

és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel 

(2015/2174(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ( a 

továbbiakban: „az ügynökség”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 

52 403 276 EUR volt, ami 2013-hoz képest 9,37 %-os csökkenést jelent; 

B. mivel a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági  Ügynökség 2014-es pénzügyi évről 

szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki 

jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves 

beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló 

ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

Költségvetési és pénzgazdálkodás 

1. megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 

erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 94,78%-os, a kifizetési 

előirányzatok végrehajtási aránya pedig 93,77%-os volt; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

2. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves jelentése, valamint az ügynökség éves 

tevékenységi jelentése szerint nem tártak fel különösebb problémákat a 2014-es átvitelek 

szintjével kapcsolatban; megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 5 178 491 eurót vittek 

át; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2013-as átvitelek mindössze 3,80%-át törölték; 

Átcsoportosítások 

3. megjegyzi, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése szerint a 2014. évi 

átcsoportosítások szintje és jellege az ügynökség pénzügyi szabályainak keretei között 

maradt; megállapítja, hogy az ügynökség 2014-es átcsoportosításai az egyik címből egy 

másikba történő átcsoportosítások esetében a költségvetési sor pénzügy évre szóló 

előirányzatainak 10%-a alatt maradtak; 

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások 
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4. tudomásul veszi, hogy az ügynökség a 2014-es pénzügyi évben 82 közbeszerzési eljárást 

indított, ebből 15 különleges tárgyalásos eljárás, 67 pedig nyílt és alacsony értékű 

tárgyalásos eljárás volt; tudomásul veszi továbbá, hogy a 2014-ben aláírt közbeszerzési 

szerződések értéke 3 432 061 EUR volt; 

5. a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az év végén az ügynökség 

létszámtervében 210 álláshely volt, amelyből 198 volt betöltve, a költségvetésben 30 

tervezett álláshely szerepelt szerződéses személyzet számára, amelyből 28 volt betöltve, 

valamint a kirendelt nemzeti szakértők számára 18 álláshely volt fenntartva, és ebből 15 

volt betöltve; megállapítja, hogy az ügynökség a létszámcsökkentést és a munkavégzés 

alakuló prioritásait előre látva hárommal csökkentette az általános költségekbe számító 

feladatkörökhöz tartozó álláshelyek számát; az ügynökségtől úgy értesült, hogy a 

megnövekedett munkaterhelésre való eredményes reagálás, az ügynökségnél jelenleg 

rendelkezésre álló szakértelem azonosítása és a belső mobilitási politika támogatása 

érdekében az ügynökség a belső irányítást támogató eszközként humántőke-adatbázist 

hozott létre; 

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság 

6. az ügynökségtől úgy értesült, hogy az ügynökség igazgatási tanácsa módosította eljárási 

szabályzatát; tudomásul veszi, hogy ezek a módosított szabályok tükrözik azt az igényt, 

hogy az igazgatási tanács tagjai és a helyettes tagok aláírt elkötelezettségi és titoktartási 

nyilatkozataik mellett önéletrajzukat is benyújtsák, amelyeket közzétesznek az ügynökség 

honlapján; megállapítja, hogy ezen önéletrajzok közzétételének várható időpontja 2015 

októbere volt; nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség ügyvezető igazgatójának és felső 

vezetésének önéletrajzait már közzétették az ügynökség honlapján; 

7. megállapítja, hogy 2015 novemberében elfogadták az ügynökség csalások megelőzésére 

és felderítésére vonatkozó stratégiáját, amelyet teljes mértékben az Európai Csalás Elleni 

Hivatal iránymutatásai alapján dolgoztak ki; értesülései szerint egy sor kiegészítő 

intézkedés vár további végrehajtásra 2015–2016 során; felkéri az ügynökséget, hogy 

tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések végrehajtásának állásáról; 

Belső kontrollrendszerek 

8. tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső kontrollrendszerének egyik kulcseleme a 

megállapított előírásoktól, általános elvektől, szabályoktól és eljárásoktól való eltérések 

ellenőrzése és rögzítése; megállapítja, hogy 2014 folyamán összesen 11 ilyen eltérés 

rögzítésére került sor, amelyek közül kilenc előzetes, kettő pedig utólagos eltérés volt; az 

ügynökségtől úgy értesült, hogy a szükséges esetekben korrekciós intézkedéseket 

hajtottak végre, illetve pontosításra került sor a hasonló helyzetek jövőbeli 

előfordulásának elkerülése érdekében; 

Belső ellenőrzés 

9. megállapítja, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést 

végzett az ügynökségnél „A megbízhatóság építőkövei” témakörben; tudomásul veszi, 

hogy az IAS szerint az ügynökség vezetése által kialakított belső ellenőrzési rendszer 

megfelelő biztosítékot nyújt az éves jelentésben és az annak alapjául szolgáló 

megbízhatósági folyamatban kitűzött működési célkitűzések megvalósítása tekintetében; 
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10. megállapítja, hogy az ellenőrzés időpontjában nem voltak formalizált és dokumentált 

folyamatok az éves jelentés elkészítésére, ami annak kockázatához vezet, hogy a 

folyamatban részt vevő egyes szereplők nincsenek maradéktalanul tisztában feladataikkal; 

tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést követően az ügynökség cselekvési tervet készített az 

ellenőrzési jelentésből fakadó valamennyi ajánlás kezelésére, és azt az IAS később jóvá is 

hagyta; tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta és dokumentálta az éves 

jelentés elkészítésének folyamatát annak érdekében, hogy egyértelmű iránymutatásokat 

biztosítson, és világosan definiálja a szerepköröket és feladatokat az éves jelentés 

elkészítésében, értékelésében és jóváhagyásában részt vevő valamennyi szereplő számára; 

Egyéb megjegyzések 

11. elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség aktívan törekedett a lehetséges szinergiák 

kialakítására más ügynökségekkel; különösen kiemeli, hogy az ügynökség megosztja 

madridi üzletmenet-folytonossági létesítményét a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER 

Európai Közös Vállalkozással, valamint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal; 

megjegyzi, hogy az ügynökség – a földrajzi közelségnek köszönhetően – szoros 

együttműködést alakított ki a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 

Megfigyelőközpontjával az emberi erőforrások, az infrastruktúra és az informatika terén; 

° 

° ° 

12. A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal 

[az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016.xx 

xxxx-i] állásfoglalására1. 

                                                 
1 E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000]. 


