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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 

2009/2121(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 

27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå3, särskilt artikel 19, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0081/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

ansvarsfrihet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 
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offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 

27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå3, särskilt artikel 19, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0081/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande 

direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten 

samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 
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3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 

(5827/2010 - C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 

27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå3, särskilt artikel 19, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0081/2010), och av följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för 

budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 

parlamentet bland annat 
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– att man observerade att revisionsrätten hade påpekat 32 anslagsöverföringar under 

2007 och kritiserat detta stora antal överföringar, 

– att man noterade att revisionsrätten, precis som 2006, fann att rättsliga åtaganden 

ingåtts innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts, 

– uppmaningar till byrån att se till att rekryteringsförfarandena är öppna och 

icke-diskriminerande, framför allt genom att se till att personalkommittén deltar. 

Verksamhetsresultat 

1. Europaparlamentet är besviket över att byrån inte utarbetade ett flerårigt arbetsprogram 

och att dess årliga arbetsprogram inte var kopplat till dess budget för åtaganden. 

Paparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och 

RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet 

konstaterar att byrån i sitt svar intygar att man förbättrat sitt arbetsprogram för 2009 

genom att införa mål och centrala resultatindikatorer samt ett bättre 

resursplaneringssystem. Därför uppmanas byrån att så snart som möjligt presentera denna 

strategi för parlamentet. Byrån uppmanas också att överväga att införa ett Gantt-schema i 

planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts 

ned av varje medverkande i ett projekt och främja en resultatinriktad metod. 

2. Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa 

rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av 

ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under det föregående budgetåret, 

så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat 

från år till år. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

3. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer byråns räkenskaper för 2008 

som tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och 

korrekta. 

4. Europaparlamentet noterar att byrån fick 44 300 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 

46 890 000 EUR i betalningsbemyndiganden från 2008 års EU-budget. 

5. Europaparlamentet ser med oro på att revisionsrätten på nytt har påpekat att det har gjorts 

ett stort antal anslagsöverföringar 2008 (52 under 2008 och 32 under 2007). Parlamentet 

noterar att det i svaret från byrån anges att överföringarna av medel för administrativa 

utgifter är begränsade till perioden 2008/2009 till följd av byråns flytt till sina slutliga 

lokaler. Parlamentet är särskilt oroat över att mer än 2 000 000 EUR i anslag för 

personalutgifter fördes över till budgetposterna för administrativa utgifter mellan juni och 

november 2008. Detta gjorde det möjligt att öka det anslagsbelopp som fördes över till 

2009 och minskade det belopp som skulle betalas tillbaka till kommissionen. Parlamentet 

noterar dock svaret från byrån som utfäster sig att fortsätta med sina ansträngningar för att 

förbättra sin planering och övervakning och därmed minska antalet ändringar i budgeten. 

6. Europaparlamentet påpekar att precis som 2006 och 2007 fann revisionsrätten att rättsliga 

åtaganden ingåtts innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts. Parlamentet 

uppmanar således byrån att förstärka sina utbildnings- och kommunikationsåtgärder för 



 

att undvika en liknande situation i framtiden. Parlamentet begär dessutom att man redogör 

för åtgärder som vidtas i detta avseende i byråns årliga verksamhetsrapport för 2009. 

7. Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter till ett belopp av 519 598,10 EUR, varav 472 251,18 EUR redan betalats 

tillbaka till generaldirektoratet för energi och transport och resterande belopp på 47 

346,92 EUR bokförts som upplupna kostnader. Årsredovisningen och räntebeloppen visar 

enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en mycket stor likviditet. 

Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de likvida medlen endast uppgick till 

3 610 677,41 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av 

likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo 

tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på 

en så låg nivå som möjligt. 

Internrevision och personal 

8. Europaparlamentet konstaterar att byrån i slutet av 2008 har genomfört 25 av de totalt 

32 rekommendationer som internrevisionen (IAS) har framfört sedan 2006. Parlamentet 

noterar att de rekommendationer som anses vara ”mycket viktiga” rör följande: antagande 

av genomförandebestämmelserna till tjänsteföreskrifterna avseende rekrytering av 

tillfälligt anställd personal enligt tjänsteföreskrifterna, kontroller i urvalsförfarandet för att 

säkerställa större insyn och likabehandling av sökande, utveckling av en 

karriärplaneringsstrategi (inklusive utbildning, rådgivning och mentorskap) och bättre 

personalplanering. 

o 

o o 

9. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 
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