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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 nadaljnjem besedilu: agencija), za 
proračunsko leto 2018 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je agencija izvršila za 81 milijonov EUR obveznosti, kar je 99,02 % 
skupnega proračuna za to leto (81,8 milijona EUR), in za 72,1 milijona EUR plačil 
(93,47 % od 77,1 milijona EUR), pri čemer je upoštevala sredstva C1 in samodejne 
prenose (C8); ugotavlja, da je bilo razveljavljenih 6,55 % odobrenih sredstev za plačila, 
zato agencija ni izpolnila cilja, ki ga je določila Komisija (manj kot 5 % razveljavitev); 

3. ugotavlja, da so zamude pri operacijah sistema daljinsko pilotiranih zrakoplovov, ki so 
povezane z evropskim sodelovanjem na področju obalne straže, zaradi tehničnih izzivov 
in nenehnih težav pri pridobivanju dovoljenj za letenje od nacionalnih organov, privedle 
do spremembe proračuna, s katero so se zmanjšale subvencije EU in se je Komisiji vrnilo 
6 milijonov EUR odobrenih sredstev za plačila; ugotavlja, da se je to zmanjšanje izkazalo 
za nezadostno zaradi dodatnih zamud, ki so jih povzročile tehnične težave in slabo vreme, 
zaradi česar je bila poraba sredstev za plačila še manjša; se strinja s priporočilom 
upravnega odbora, da bi morala agencija obravnavati tveganje, ki je povezano z 
dovoljenji za letenje, da bo lahko proračun izvršila v celoti; 

4. pozdravlja neposredno podporo, ki jo agencija ponuja državam članicam pri izvrševanju 
okoljske zakonodaje, pa tudi njene storitve za daljinsko vodene zračne sisteme pri 
operacijah pomorskega nadzora, kot je spremljanje onesnaženosti morja in emisij v 
pomorskem prometu; je prepričan, da bi lahko agencija z dodatnimi sredstvi odigrala 
pomembno vlogo in države članice podprla pri zmanjševanju okoljskega tveganja zaradi 
ladijskega prometa in povečanju trajnostnosti pomorskega sektorja;

5. se zaveda, da agencija svoje dejavnosti izvaja šele drugo polno leto, potem ko ji je bil ob 
koncu leta 2016 podaljšan mandat, in da nekateri dejavniki, ki so privedli do proračunskih 
sprememb, v času priprave proračuna za leto 2018 niso bili znani; ugotavlja, da je morala 
agencija izvesti proračunske spremembe, da bi poskrbela za povečanje plač zaradi 
korekcijskega koeficienta za Portugalsko;  

6. pozdravlja, da agencija sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo; 

7. z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija testira „psevdosatelite za velike višine“ (HAPS), 
in je zadovoljen, da se bo tako zapolnila vrzel med sateliti in droni;

8. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi projektom Komisije in držav članic ter 
uporabnikom v pomorskem prometu dala na voljo operativne storitve, analize, strokovno 
znanje in najboljšo možno tehnično podporo;

9. poziva agencijo, naj v prihodnje čim bolje izkoristi možnosti uporabe dronov, 
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psevdosatelitov HAPS in satelitov ter jih po potrebi prilagodi; poudarja večnamenskost 
sistemov, ki sega od reševanja na morju do zgodnjega ugotavljanja in nadziranja 
onesnaženja morja, pa tudi do nujnega sledenja nezakonitim dejavnostim, kot so 
nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, tihotapljenje in nedovoljen ribolov;

10. ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2018 sprejel nov okvir za notranjo 
kontrolo, ki temelji na okviru Komisije iz leta 2017;  

11. pozdravlja dejstvo, da služba Komisije za notranjo revizijo in Evropsko računsko sodišče 
v letu 2018 nista podala nobenega kritičnega priporočila ali opažanja, na podlagi katerega 
bi bilo mogoče izraziti pridržek glede letne izjave o zanesljivosti; 

12. ugotavlja, da je agencija v začetku leta 2018 razširila obseg sistema upravljanja kakovosti 
za obiske in preglede, da je lahko vključila pomorske varnostne preglede in postopek 
horizontalne analize; pozdravlja, da je letni revizijski pregled razširjenega sistema 
upravljanja kakovosti uspešno izvedel TUV Rheinland Portugal, ki ni ugotovil 
neskladnosti;

13. ugotavlja, da v letu 2018 ni bilo primerov nasprotja interesov; ugotavlja, da je bil 
leta 2018 v skladu s politiko obvladovanja tveganja posodobljen register tveganja, pri 
posodobitvi pa niso bila ugotovljena kritična tveganja, zaradi katerih bi utegnil 
odredbodajalec v letni izjavi o zanesljivosti podati pridržek; ugotavlja tudi, da se v 
letu 2018 ni pojavilo nobeno od predhodno opredeljenih tveganj;

14. je zadovoljen, ker je agencija v svoje pogodbe vključila ustrezne mehanizme za kontrolo 
plačil;

15. ugotavlja, da so rezultati pete primerjalne analize v zvezi z zaposlenimi podobni 
rezultatom iz leta 2017, saj je bilo 20,20 % (20,42 % leta 2017) delovnih mest 
namenjenih upravni podpori za usklajevanje, 71,65 % (72,08 %) operativnim nalogam, 
8,15 % (7,50 %) pa nevtralnim nalogam; 

16. predlaga, da Parlament izvršni direktorici agencije podeli razrešnico glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 2018.
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