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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou Európskej 
námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2018 sú zo 
všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

2. konštatuje, že agentúra prijala záväzky vo výške 81 miliónov EUR, čo predstavuje 
99,02 % celkového rozpočtu na daný rok (81,8 milióna EUR), a uskutočnila platby vo 
výške 72,1 milióna EUR (93,47 % zo 77,1 milióna EUR) pri zohľadnení rozpočtových 
prostriedkov C1 a automatického prenosu (C8); konštatuje, že rušenie platobných 
rozpočtových prostriedkov predstavovalo 6,55 %, a agentúra teda nesplnila cieľ 
stanovený Komisiou (menej ako 5 %); 

3. poznamenáva, že oneskorenie operácií diaľkovo ovládaných leteckých systémov (RPAS) 
súvisiacich s európskou spoluprácou pri plnení úloh pobrežnej stráže z dôvodu 
technických problémov a pretrvávajúcich ťažkostí získať letové povolenia od 
vnútroštátnych orgánov viedlo k zmene rozpočtu, ktorou sa znížila dotácia EÚ a 6 
miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch sa vrátilo Komisii; konštatuje, 
že toto zníženie sa ukázalo ako nedostatočné, keďže došlo k ďalším oneskoreniam 
spôsobeným technickými problémami a nepriaznivými poveternostnými podmienkami, 
čo viedlo k nižšiemu čerpaniu platobných rozpočtových prostriedkov; súhlasí s 
odporúčaním správnej rady, že agentúra by mala riešiť riziko vyplývajúce z problémov s 
povoleniami na prelet v záujme úplného plnenia rozpočtu; 

4. víta priamu podporu agentúry členským štátom v presadzovaní a vykonávaní právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia, ako aj služby RPAS agentúry, ktoré pomáhajú 
pri činnostiach námorného dozoru, ako je monitorovanie znečisťovania morí a emisií; 
domnieva sa, že s ďalšími zdrojmi môže agentúra zohrávať dôležitú úlohu v podpore 
členských štátov pri zmierňovaní environmentálnych rizík súvisiacich s plavidlami a 
zlepšovaní udržateľnosti námorného sektora;

5. berie na vedomie, že agentúra je len v druhom úplnom roku činnosti po predĺžení mandátu 
na konci roka 2016 a že niektoré faktory, ktoré viedli k rozpočtovým úpravám, neboli v 
čase plánovania rozpočtu na rok 2018 známe; konštatuje, že agentúra musela vykonať 
rozpočtové úpravy s cieľom zohľadniť zvýšenie platov v dôsledku opravného koeficientu 
pre Portugalsko;  

6. oceňuje, že agentúra spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž; 

7. s uspokojením berie na vedomie, že agentúra testuje tzv. stratosférické stanice (HAPS), 
a víta skutočnosť, že týmto spôsobom sa vypĺňa medzera medzi satelitmi a drónmi;

8. víta úsilie agentúry o sprístupnenie operačných služieb, analýz, odborných poznatkov a 
najlepšej možnej technickej podpory v rámci projektov Komisie a členských štátov a 
používateľom v odvetví námornej dopravy;
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9. vyzýva agentúru, aby v plnej miere využívala a v prípade potreby prispôsobila operačné 
možnosti, ktoré ponúkajú dróny, HAPS a satelity; zdôrazňuje multifunkčný charakter 
systémov, ktoré zahŕňajú celú škálu činností od záchrany na mori po včasné odhalenie a 
monitorovanie znečistenia morí a dôležité úsilie zamerané na boj proti nezákonným 
činnostiam, ako je obchodovanie s drogami, prevádzačstvo a nepovolený rybolov;

10. berie na vedomie, že správna rada agentúry v novembri 2018 prijala nový rámec 
vnútornej kontroly založený na rámci Komisie z roku 2017;  

11. víta, že útvar pre vnútorný audit Komisie a Európsky dvor audítorov nevydali v roku 2018 
žiadne kritické audítorské odporúčania ani pripomienky, ktoré by mohli viesť k výhradám 
v ročnom vyhlásení o vierohodnosti; 

12. poznamenáva, že na začiatku roka 2018 agentúra rozšírila rozsah pôsobnosti systému 
riadenia kvality návštev a inšpekcií tak, aby zahŕňal inšpekcie námornej bezpečnosti a 
proces horizontálnej analýzy; víta, že spoločnosť TUV Rheinland Portugal úspešne 
vykonala ročný overovací audit rozšíreného systému riadenia kvality bez konštatovania 
nesúladu;

13. konštatuje, že v roku 2018 neboli nahlásené žiadne prípady konfliktu záujmov; 
konštatuje, že register rizík bol v roku 2018 aktualizovaný v súlade s politikou riadenia 
rizík a že táto aktualizácia nespôsobila žiadne kritické riziká, ktoré by mohli viesť k 
formálnej výhrade k ročnému vyhláseniu povoľujúceho úradníka o vierohodnosti; ďalej 
konštatuje, že v roku 2018 sa neprejavili žiadne predtým zistené riziká;

14. oceňuje, že agentúra zavádza vhodné kontrolné mechanizmy týkajúce sa platieb podľa 
zmlúv agentúry;

15. konštatuje, že výsledky piateho referenčného porovnávania týkajúceho sa zamestnancov 
sú podobné ako v roku 2017 s 20,20 % (20,42 % v roku 2017) pracovných miest 
vyčlenených na administratívnu podporu koordinácie, 71,65 % (72,08 %) na operačné 
úlohy a 8,15 % (7,50 %) na neutrálne činnosti; 

16. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnej riaditeľke agentúry absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2018.
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