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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego 
(„Agencji”) za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach;

2. odnotowuje, że Agencja zrealizowała kwotę 81 mln EUR w środkach na zobowiązania, 
co stanowi 99,02 % całkowitego budżetu rocznego (81,8 mln EUR), oraz kwotę 
72,1 mln EUR w środkach na płatności (93,47 % kwoty 77,1 mln EUR), jeśli weźmie 
się pod uwagę środki C1 i automatyczne przeniesienie (C8); zauważa, że anulowano 
6,55 % środków na płatności, a zatem Agencja nie osiągnęła wartości docelowej 
ustalonej przez Komisję (mniej niż 5 % anulowanych środków); 

3. zauważa, że opóźnienia w funkcjonowaniu zdalnie kierowanych bezzałogowych 
systemów powietrznych (BSP) w ramach europejskiej współpracy w zakresie funkcji 
straży przybrzeżnej, spowodowane problemami technicznymi i utrzymującymi się 
trudnościami w uzyskaniu zezwoleń na loty od organów krajowych, doprowadziły do 
korekty budżetu zmniejszającej dotację UE i do zwrócenia Komisji środków na 
płatności w wysokości 6 mln EUR; zauważa, że to zmniejszenie środków okazało się 
niewystarczające z racji dalszych opóźnień spowodowanych problemami technicznymi 
i złymi warunkami meteorologicznymi, co doprowadziło do niższego odsetka 
wykorzystania środków na płatności; zgadza się z zaleceniem Rady Administracyjnej, 
by Agencja zajęła się ryzykiem, jakie dla pełnego wykonania budżetu stwarza kwestia 
zezwoleń na loty; 

4. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wspieranie przez Agencję wysiłków państw 
członkowskich na rzecz egzekwowania przepisów środowiskowych we wdrażaniu 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a także świadczenie przez EMSA usług 
w zakresie udostępniania zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych 
na rzecz operacji nadzoru morskiego, takich jak monitorowanie zanieczyszczenie morza 
i emisji; uważa, że dzięki dodatkowym zasobom Agencja może odegrać ważną rolę we 
wspieraniu państw członkowskich w ograniczaniu ryzyka środowiskowego związanego 
z transportem morskim oraz w poprawie zrównoważonego rozwoju sektora morskiego;

5. zdaje sobie sprawę, że to dopiero drugi pełny rok działalności Agencji po przedłużeniu 
mandatu pod koniec 2016 r. oraz że niektóre czynniki, które doprowadziły do korekt 
budżetowych, nie były znane w momencie sporządzania budżetu na rok 2018; zauważa, 
że Agencja musiała dokonać zmian budżetowych, aby sprostać wzrostowi wynagrodzeń 
wynikającemu ze współczynnika korygującego dla Portugalii;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja współpracuje z Europejską Agencją 
Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej; 

7. zauważa z zadowoleniem, że Agencja testuje pseudosatelity wysokiego pułapu (HAPS), 
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i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ten sposób wypełniana jest luka między 
satelitami a dronami;

8. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Agencji na rzecz zapewnienia usług operacyjnych, 
analiz, wiedzy specjalistycznej i możliwie najlepszego wsparcia technicznego w ramach 
projektów Komisji i państw członkowskich oraz dla użytkowników w sektorze 
transportu morskiego;

9. wzywa Agencję do pełnego wykorzystania i, w razie potrzeby, dostosowania 
możliwości operacyjnych oferowanych przez drony, HAPS i satelity; podkreśla 
wielofunkcyjny charakter tych systemów, które obejmują zarówno ratownictwo 
morskie, jak i wczesne wykrywanie i monitorowanie zanieczyszczenia środowiska 
morskiego oraz niezbędne wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnej działalności, takiej 
jak handel narkotykami, przemyt ludzi i połowy bez upoważnienia;

10. zauważa, że w listopadzie 2018 r. Rada Administracyjna Agencji przyjęła nowe ramy 
kontroli wewnętrznej w oparciu o ramy Komisji z 2017 r.;

11. z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji 
i Europejski Trybunał Obrachunkowy nie wydały żadnych krytycznych zaleceń ani 
uwag, które mogłyby prowadzić do sformułowania zastrzeżeń w rocznym 
poświadczeniu wiarygodności; 

12. zauważa, że na początku 2018 r. Agencja rozszerzyła zakres stosowania systemu 
zarządzania jakością wizyt i inspekcji (V&I QMS) w celu uwzględnienia inspekcji 
w zakresie ochrony na morzu i procesu analizy horyzontalnej; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że roczny audyt weryfikacyjny rozszerzonego systemu zarządzania 
jakością został pomyślnie przeprowadzony przez TUV Rheinland Portugal i że nie 
stwierdzono żadnych niezgodności;

13. odnotowuje, że w 2018 r. nie zgłoszono żadnego przypadku konfliktu interesów; 
zauważa, że zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem rejestr ryzyka został 
zaktualizowany w 2018 r. i że aktualizacja ta nie spowodowała żadnych krytycznych 
zagrożeń, które mogłyby prowadzić do sformułowania formalnego zastrzeżenia w 
rocznym poświadczeniu wiarygodności wydanym przez urzędnika zatwierdzającego; 
zauważa ponadto, że w 2018 r. nie urzeczywistniło się żadne z wcześniej 
zidentyfikowanych zagrożeń;

14. docenia fakt, że Agencja wprowadziła odpowiednie mechanizmy kontroli płatności 
w odniesieniu do umów Agencji;

15. zauważa, że wyniki piątej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do 
wyników z 2017 r.: 20,20 % (20,42 % w 2017 r.) personelu zajmuje się wsparciem 
administracyjnym i koordynacją, 71,65 % (72,08 % w 2017 r.) wykonuje zadania 
operacyjne, a 8,15 % (7,50 % w 2017 r.) zadania neutralne; 

16. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektor zarządzającej Agencji absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018.
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