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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 
το οποίο οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 είναι, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 81 
εκατομμυρίων EUR, ήτοι το 99,02% του συνολικού προϋπολογισμού του έτους (81,8 
εκατομμύρια EUR), και πιστώσεις πληρωμών ύψους 72,1 εκατομμυρίων EUR (το 
93,47% του συνολικού ποσού των 77,1 εκατομμυρίων EUR), εάν ληφθούν υπόψη οι 
πιστώσεις C1 και η αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από έτος σε έτος (C8)· σημειώνει ότι 
το ποσοστό ακύρωσης πιστώσεων πληρωμών ανερχόταν σε 6,55%, με αποτέλεσμα ο 
Οργανισμός να μην εκπληρώσει τον στόχο που είχε θέσει η Επιτροπή (ποσοστό 
ακύρωσης κάτω του 5%)· 

3. σημειώνει ότι η καθυστέρηση στις πράξεις όσον αφορά τα τηλεκατευθυνόμενα 
αεροπορικά συστήματα (RPAS) οι οποίες συνδέονται με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα 
καθήκοντα ακτοφυλακής, λόγω τεχνικών προκλήσεων καθώς και συνεχιζόμενων 
δυσκολιών όσον αφορά την εξασφάλιση πτητικών αδειών από τις εθνικές αρχές, οδήγησε 
σε τροποποίηση του προϋπολογισμού, με μείωση της επιδότησης της ΕΕ και επιστροφή 
πιστώσεων πληρωμών ύψους 6 εκατομμυρίων EUR στην Επιτροπή· σημειώνει ότι η 
μείωση αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής λόγω των περαιτέρω καθυστερήσεων που 
προκάλεσαν τα τεχνικά προβλήματα και οι κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να 
μειωθεί η απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών· συμμερίζεται τη σύσταση του 
διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που προκύπτει από το ζήτημα των πτητικών αδειών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός στηρίζει άμεσα τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για επιβολή των περιβαλλοντικών διατάξεων στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για τις υπηρεσίες 
RPAS του EMSA που συνδράμουν επιχειρήσεις θαλάσσιας επιτήρησης, π.χ. σε σχέση με 
την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των εκπομπών· πιστεύει ότι, εάν ο 
Οργανισμός λάβει πρόσθετους πόρους, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων 
που σχετίζονται με τη ναυτιλία και για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου 
τομέα·

5. κατανοεί ότι ο Οργανισμός διανύει μόλις το δεύτερο πλήρες έτος λειτουργίας του μετά 
την παράταση της εντολής στα τέλη του 2016 και ότι ορισμένοι από τους παράγοντες 
που οδήγησαν σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δεν ήταν γνωστοί κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018· σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρειάστηκε να 
προβεί σε τροποποιήσεις του προϋπολογισμού για να καλύψει τις μισθολογικές αυξήσεις 
λόγω του διορθωτικού συντελεστή για την Πορτογαλία·  
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6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής· 

7. σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός δοκιμάζει ψευδοδορυφόρους μεγάλου 
ύψους (High Altitude Pseudo-Satellites, HAPS), και επικροτεί το γεγονός ότι με τον 
τρόπο αυτό θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ δορυφόρων και δρόνων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες, αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνη και την καλύτερη δυνατή 
τεχνική υποστήριξη για τα έργα της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και για 
τους χρήστες στις θαλάσσιες μεταφορές·

9. καλεί τον Οργανισμό να αξιοποιήσει στο μέλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
δυνατότητες χρήσης των δρόνων, των HAPS και των δορυφόρων και, εάν χρειάζεται, να 
τις προσαρμόσει· τονίζει τις πολλαπλές εφαρμογές των συστημάτων αυτών σε διάφορους 
τομείς, από τη διάσωση στη θάλασσα έως την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση 
της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και σε σχέση με την ανάγκη δίωξης παράνομων 
δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και η 
λαθραλιεία·

10. σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 
2018, νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου βάσει του πλαισίου της Επιτροπής του 2017·  

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσαν καμία 
κρίσιμης σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση 
επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· 

12. σημειώνει ότι, στις αρχές του 2018, ο Οργανισμός διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας για τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις, ώστε να 
συμπεριληφθούν οι επιθεωρήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και η διαδικασία 
οριζόντιας ανάλυσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ετήσιος έλεγχος 
επαλήθευσης του διευρυμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας εκτελέστηκε επιτυχώς 
από την TUV Rheinland Portugal χωρίς να διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

13. επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκαν υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων το 2018· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, το μητρώο κινδύνου 
επικαιροποιήθηκε το 2018, και ότι στην επικαιροποίηση αυτή δεν προσδιορίστηκε 
κανένας κρίσιμης σημασίας κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημη 
επιφύλαξη στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη· σημειώνει ακόμη ότι κανένας 
από τους κινδύνους που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν δεν επήλθε το 2018·

14. εκτιμά το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου 
για τις πληρωμές στις συμβάσεις του Οργανισμού·

15. σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της πέμπτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το 
προσωπικό είναι παρόμοια με αυτά του 2017, δεδομένου ότι το 20,20% των θέσεων 
εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό (έναντι 20,42% το 2017), 
το 71,65% επιχειρησιακά καθήκοντα (έναντι 72,08%) και το 8,15% ουδέτερα καθήκοντα 
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(έναντι 7,50%)· 

16. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.
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