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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 ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z 

računovodskimi izkazi Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: 

agencija), za proračunsko leto 2015 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; 

2. ugotavlja, da je letni proračun agencije brez notranjih in zunanjih namenskih prihodkov 

v letu 2015 znašal 54,61 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 

53,12 milijona EUR v sredstvih za plačila ter da je stopnja izvrševanja za obveznosti 

znašala 99,23 %, stopnja izvrševanja za plačila pa 96,52 %; je zadovoljen, da se je 

stopnja izvrševanja v primerjavi z letom 2014 izboljšala; pozdravlja dejstvo, da je 

agencija pri plačilih dosegla stopnjo izvrševanja 97,96 %, tudi ob upoštevanju 

samodejnih prenosov sredstev za plačila; 

3. pozdravlja, da je upravni odbor sprejel strategijo za preprečevanje in odkrivanje goljufij, 

temelječo na metodologiji in smernicah urada OLAF ter strategiji za boj proti 

goljufijam GD MOVE, in pričakuje, da se bo začela hitro in v celoti izvajati; 

4. pozdravlja dejstvo, da je agencija obravnavala vsa priporočila in ugotovitve iz različnih 

revizij, opravljenih pred letom 2015, in da ni bilo izvajajočih se ukrepov, ki bi utegnili 

negativno vplivati na tveganja, povezana z dejavnostmi agencije v letu 2015; 

5. pozdravlja dejstvo, da si agencija prizadeva poiskati sinergije pri ukrepih z drugimi 

decentraliziranimi agencijami EU, da bi povečala učinkovitost in uspešnost ter 

zmanjšala stroške, zlasti ko gre za horizontalna in upravna področja; 

6. poudarja prispevek agencije k pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij 

ter naftnih in plinskih ploščadi na morju v Evropi ter pomoč, ki jo ponuja državam 

članicam in Komisiji pri izvajanju mednarodne zakonodaje in zakonodaje Unije; 

pozdravlja in spodbuja sodelovanje agencije z drugimi evropskimi agencijami na 

področju begunske krize ter ponovno potrjuje, da je treba agenciji zagotoviti vse 

finančne, materialne in človeške vire, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih 

nalog, tudi za izjemno pomembne dejavnosti, ki ne sodijo v njen mandat (tj. prispevek 

znanja, operativne podpore in osebja agencije v begunski krizi); 

7. je seznanjen z rezultati druge primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v 

katerem je 21,67 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 71,29 % 

operativnim nalogam, 7,05 % pa nadzoru in finančnim nalogam; obžaluje, da se število 

zaposlenih nenehno zmanjšuje, obenem pa se naloge agencije povečujejo;  

8. poudarja, da bi bilo mogoče na podlagi strokovnega znanja in notranjih zmogljivosti 

agencije ukrepe in storitve razširiti na bolj globalno raven, kar bi pripomoglo k širjenju 

dosega regulativnih okvirov EU ter varnostnih in okoljskih standardov;  

9. priznava, da je agencija dosegla napredek pri objavljanju življenjepisov in izjav o 

interesih članov upravnega odbora in njihovih namestnikov na spletnem mestu; obžaluje 



 

PE595.647v02-00 4/5 AD\1118437SL.docx 

SL 

pa, da ni na voljo izjav o interesih vseh članov upravnega odbora in njihovih 

namestnikov, kakor je zahteval Parlament in priporočalo Računsko sodišče; zato poziva 

agencijo, naj nemudoma objavi vse izjave o interesih članov upravnega odbora in 

njihovih namestnikov; 

10. predlaga, naj Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost 

podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015. 
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