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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že transakce, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2019, jsou ve 
všech významných ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že agentura vyčerpala 80,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, což 
představuje 99,22 % celkového ročního rozpočtu (80,8 milionu EUR), a 76,7 milionu 
EUR v prostředcích na platby (96,44 % schválených prostředků na platby ve výši 79,5 
milionu EUR) v rámci prostředků C1; konstatuje, že ve srovnání s rokem 2018 došlo ke 
zvýšení míry plnění jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby; konstatuje, 
že po zahrnutí automatických přenosů prostředků na platby (prostředky C8) bylo 2,87 % 
prostředků na platby zrušeno, což znamená, že byl naplněn cíl méně než 5 % zrušených 
prostředků stanovený Komisí;

3. zdůrazňuje, že s dalšími zdroji by agentura mohla hrát ještě důležitější úlohu při podpoře 
členských států při zmírňování environmentálních rizik souvisejících s přepravou a při 
zlepšování celkové udržitelnosti námořního odvětví; v této souvislosti připomíná, že v 
roce 2019 byl zveřejněn první přehled emisí CO2 týkající se téměř 11 000 lodí, a to díky 
systému THETIS-MRV řízenému agenturou;

4. vítá, že v druhém celém roce provozu služeb dálkově řízených letadel (RPAS), jež 
agentura EMSA nabízí, byly tyto služby posíleny (642 provozních dnů, tj. 1 488 letových 
hodin) v rámci funkcí pobřežní stráže a podpory členských států při operacích námořního 
dohledu;

5. vítá, že agentura vyvinula nové nástroje pro monitorování provozu na moři a že od září 
2019 byly oprávněným uživatelům zpřístupněny mapy hustoty provozu zobrazující 
vzorce pohybu plavidel, což přispívá k lepšímu pochopení námořního provozu, včetně 
posouzení rizik a plánování provozu;

6. zdůrazňuje, že odborné zkušenosti a operační schopnosti agentury poskytují příležitost k 
rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším měřítku, což může zvýšit dosah 
regulačních rámců Unie i bezpečnostních a environmentálních standardů;

7. vítá skutečnost, že v roce 2019 nevydaly útvar interního auditu Komise a Účetní dvůr 
žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k vyslovení výhrady v 
každoročním prohlášení o věrohodnosti; 

8. vítá závěry auditu provedeného útvarem interního auditu (IAS), podle nichž jsou systémy 
agentury EMSA pro řízení a kontrolu návštěv a inspekcí navrženy adekvátně, jsou 
efektivní, jsou účinně uplatňovány a pomáhají agentuře při plnění jejích strategických 
cílů;

9. vítá snahy agentury o posílení ex-ante kontrol u plateb podle rámcových smluv v oblasti 
IT a zajištění soutěžního řízení u všech zadávaných zakázek v souladu s připomínkami 
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Účetního dvora z roku 2018;

10. na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura v roce 2019 neprovedla 
18 % plateb v souvislosti s proplácením cestovních výdajů účastníkům seminářů v 
předepsaných časových lhůtách a že podobná míra prodlení byla konstatována v letech 
2018, 2017 a 2016; vyzdvihuje však snahu agentury poskytovat prostřednictvím těchto 
seminářů soustavnou technickou podporu vnitrostátním námořním organizacím a jiným 
zainteresovaným stranám; vyzývá agenturu, aby vytvořila nové distanční a internetové 
vzdělávací moduly s cílem přizpůsobit se stávající sanitární situaci a snížit náklady;

11. vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2019 agentura provedla 18 % plateb se zpožděním; 
žádá agenturu, aby přijala opatření, která zajistí včasné provádění plateb;

12. dále vybízí agenturu, aby usilovala o hlubší a širší spolupráci se všemi agenturami Unie, 
zejména s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA) a s agenturou Frontex, 
prostřednictvím společných služeb námořního dohledu a sdílením informací a kapacit;

13. konstatuje, že výsledky páté srovnávací analýzy týkající se zaměstnanců agentury jsou 
podobné jako v roce 2018 – 19,5 % pracovních míst je vyčleněno na administrativní 
podporu a koordinaci (20,20 % v roce 2018), 71,6 % na operační úkoly (71,65 % v roce 
2018) a 8,9 % na finanční a kontrolní činnosti (8,15 % v roce 2018); 

14. navrhuje, aby Parlament udělil výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní 
bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019.
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