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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (“het 
Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en regelmatig 
zijn;

2. stelt vast dat het Agentschap 81 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, d.w.z. 99,02 % 
van de totale jaarbegroting (81,8 miljoen EUR), ten uitvoer heeft gelegd, en 
72,1 miljoen EUR aan betalingskredieten, d.w.z. 93,47 % van de totale begroting van 
77,1 miljoen EUR, rekening houdend met de C1-middelen en automatische overdrachten 
(C8); stelt vast dat de annulering van betalingskredieten neerkwam op 6,55 % en dat het 
Agentschap het door de Commissie vastgestelde streefcijfer (minder dan 5 % 
annuleringen) bijgevolg niet heeft gehaald; 

3. stelt vast dat de vertraging bij de verrichtingen voor de op afstand bestuurde 
luchtvaartuigsystemen (RPAS) in verband met Europese samenwerking op het gebied 
van kustwachttaken, die is opgelopen wegens technische problemen en aanhoudende 
moeilijkheden om van nationale autoriteiten de nodige vliegvergunningen te krijgen, 
heeft geleid tot een begrotingswijziging waarbij de EU-subsidie werd verlaagd en 
6 miljoen EUR aan betalingskredieten werd teruggegeven aan de Commissie; stelt vast 
dat deze verlaging ontoereikend is gebleken wegens verdere vertragingen als gevolg van 
technische problemen en slecht weer, met een lager verbruik van betalingskredieten tot 
gevolg; deelt de aanbeveling van de raad van bestuur dat het Agentschap het risico dat 
voortvloeit uit de problemen met de vliegvergunningen moet aanpakken met het oog op 
een volledige uitvoering van de begroting; 

4. is ingenomen met de directe steun van het Agentschap aan de inspanningen van de 
lidstaten om de milieuwetgeving ten uitvoer te leggen en te handhaven, alsook met de 
RPAS-diensten van het Agentschap die hulp bieden bij maritieme bewakingsoperaties, 
zoals het toezicht op maritieme verontreiniging en emissies; meent dat het Agentschap 
met bijkomende middelen een belangrijke rol kan spelen en lidstaten kan helpen om 
scheepvaartgerelateerde milieurisico’s te beperken en de duurzaamheid van de maritieme 
sector te verbeteren;

5. beseft dat dit voor het Agentschap nog maar het tweede volledige operationele jaar betreft 
na de uitbreiding van zijn mandaat einde 2016 en dat sommige factoren die tot 
begrotingswijzigingen hebben geleid niet bekend waren op het moment dat de begroting 
voor 2018 werd opgesteld; stelt vast dat het Agentschap begrotingswijzigingen heeft 
moeten doorvoeren om rekening te houden met salarisverhogingen vanwege de 
aanpassingscoëfficient voor Portugal;  

6. is verheugd over de samenwerking van het Agentschap met het Europees Bureau voor 
visserijcontrole en het Europees Grens- en kustwachtagentschap; 

7. constateert met voldoening dat het Agentschap tests uitvoert met op grote hoogte 
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vliegende pseudo-satellieten (“High Altitude Pseudo-Satellites”, HAPS) en is verheugd 
dat de lacune tussen satellieten en drones hierdoor wordt opgevuld;

8. is ingenomen met de inspanningen van het Agentschap om operationele diensten, 
analyses, expertise en de best mogelijke technische bijstand ter beschikking te stellen in 
het kader van projecten van de Commissie en de lidstaten alsook ten behoeve van 
gebruikers in de zeevervoersector;

9. dringt er bij het Agentschap op aan de operationele mogelijkheden van drones, HAPS en 
satellieten zo goed mogelijk te benutten en zo nodig aan te passen; onderstreept de 
veelzijdigheid van de systemen, die zowel inzetbaar moeten zijn voor reddingsoperaties 
op zee als voor de snelle opsporing en monitoring van verontreiniging op zee, of nog voor 
de noodzakelijke vervolging van illegale activiteiten zoals drugshandel, mensensmokkel 
en illegale visserij;

10. stelt vast dat de raad van bestuur van het Agentschap in november 2018 een nieuw 
internecontrolekader heeft goedgekeurd op basis van het kader van de Commissie van 
2017;  

11. stelt met tevredenheid vast dat de dienst Interne Audit van de Commissie en de Europese 
Rekenkamer in 2018 geen kritische aanbevelingen of opmerkingen hebben geformuleerd 
die zouden kunnen leiden tot een voorbehoud met betrekking tot de jaarlijkse 
betrouwbaarheidsverklaring; 

12. stelt vast dat het Agentschap begin 2018 het toepassingsgebied van het 
kwaliteitsbeheersysteem inzake bezoeken en inspecties (Visits & Inspections Quality 
Management System, V&I QMS) heeft uitgebreid met maritieme beveiligingsinspecties 
en het uitvoeren van horizontale analyses; stelt met tevredenheid vast dat de jaarlijkse 
audit van het uitgebreide kwaliteitsbeheersysteem met succes is uitgevoerd door TUV 
Rheinland Portugal en dat er geen non-conformiteit werd vastgesteld;

13. stelt vast dat er in 2018 geen belangenconflicten zijn gemeld; stelt vast dat het 
risicoregister overeenkomstig het risicobeheerbeleid is geactualiseerd in 2018 en dat 
daarbij geen kritieke risico’s zijn geconstateerd die tot een formeel voorbehoud van de 
ordonnateur met betrekking tot de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring zouden kunnen 
leiden; stelt verder vast dat geen van de vooraf genoemde risico’s zich in 2018 
daadwerkelijk heeft voorgedaan;

14. waardeert dat het Agentschap passende controlemechanismen voor betalingen heeft 
opgenomen in zijn contracten;

15. stelt vast dat de resultaten van de vijfde benchmarkingexercitie met betrekking tot het 
personeel vergelijkbaar zijn met die van 2017, met 20,20 % (20,42 % in 2017) van de 
banen gewijd aan administratieve ondersteuning en coördinatie, 71,65 % (72,08 %) aan 
operationele taken en 8,15 % (7,50 %) aan neutrale taken; 

16. stelt voor dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Agentschap kwijting verleent 
voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018.
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