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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 
το οποίο οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2019 είναι, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 80,1 
εκατομμυρίων EUR, ήτοι το 99,22 % του συνολικού προϋπολογισμού του έτους (80,8 
εκατομμύρια EUR), και πιστώσεις πληρωμών ύψους 76,7 εκατομμυρίων EUR (ήτοι το 
96,44 % των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών ύψους 79,5 εκατομμυρίων EUR), εάν 
ληφθούν υπόψη οι πιστώσεις C1· σημειώνει ότι, σε σύγκριση με το 2018, έχουν αυξηθεί 
τα ποσοστά εκτέλεσης τόσο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων όσο και των 
πιστώσεων πληρωμών· σημειώνει ότι, μετά την εξέταση των αυτόματων μεταφορών 
πιστώσεων πληρωμών (κονδύλια C8), το 2,87 % των πιστώσεων πληρωμών ακυρώθηκε, 
το οποίο σημαίνει ότι ο στόχος για ακυρώσεις κάτω του 5 % που έχει θέσει η Επιτροπή 
επιτεύχθηκε·

3. υπογραμμίζει ότι, εάν ο Οργανισμός ελάμβανε επιπλέον πόρους, θα μπορούσε να 
διαδραματίσει ακόμα σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη προς τα κράτη μέλη 
για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και 
για τη βελτίωση της συνολικής βιωσιμότητας του ναυτιλιακού τομέα· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι το 2019 δημοσιοποιήθηκε η πρώτη επισκόπηση των εκπομπών CO2 
που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 11 000 πλοία, χάρη στο σύστημα THETIS-MRV το οποίο 
διαχειρίζεται ο Οργανισμός·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, το δεύτερο ολόκληρο έτος επιχειρησιακής 
λειτουργίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) που 
προσφέρει ο EMSA, ο Οργανισμός αύξησε τις υπηρεσίες RPAS σε 642 επιχειρησιακές 
ημέρες (1,488 ώρες πτήσης) εντός του πεδίου των επιχειρήσεων ακτοφυλακής και κατά 
την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις θαλάσσιας επιτήρησης·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει νέα εργαλεία για την 
παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και διότι Χάρτες Πυκνότητας της 
Κυκλοφορίας, οι οποίοι παρουσιάζουν διαγραμματικά την κίνηση των πλοίων, 
συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων κινδύνου και του προγραμματισμού της 
κυκλοφορίας, έχουν τεθεί στη διάθεση εξουσιοδοτημένων χρηστών από τον Σεπτέμβριο 
του 2019·

6. τονίζει ότι η τεχνογνωσία και οι επιχειρησιακές ικανότητες του Οργανισμού του 
προσφέρουν την ευκαιρία να επεκτείνει ακόμη πιο πολύ τη δράση και την παροχή 
υπηρεσιών του σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει την 
εμβέλεια των κανονιστικών πλαισίων και των προτύπων σε θέματα ασφαλείας και 
περιβάλλοντος της Ένωσης·
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7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το 2019 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου της Επιτροπής και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσαν καμία κρίσιμης 
σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση 
επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του λογιστικού ελέγχου της IAS, 
σύμφωνα με τα οποία τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει ο EMSA για 
τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις είναι επαρκώς σχεδιασμένα, αποδοτικά, 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά και στηρίζουν τον Οργανισμό στην επίτευξη των 
στρατηγικών του στόχων·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού να ενισχύσει τους εκ 
των προτέρων ελέγχους επί των πληρωμών στο πλαίσιο των συμβάσεων-πλαισίων ΤΠ 
και να διασφαλίσει ανταγωνιστική διαδικασία για όλες τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018·

10. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός δεν 
κατέβαλε, το 2019, πληρωμές για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των 
συμμετεχόντων σε εργαστήρια, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στο 18 % των 
περιπτώσεων, και ότι παρόμοια επίπεδα καθυστερήσεων παρατηρήθηκαν το 2018, το 
2017 και το 2016· επισημαίνει, ωστόσο, τις προσπάθειες του Οργανισμού να παρέχει 
συνεχή τεχνική βοήθεια σε εθνικούς ναυτιλιακούς οργανισμούς και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς μέσω των εργαστηρίων αυτών· καλεί τον Οργανισμό να 
αναπτύξει νέες ενότητες μάθησης εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου με σκοπό την 
προσαρμογή στην υγειονομική κατάσταση και τη μείωση του κόστους·

11. εκφράζει τη λύπη του διότι, το 2019, ο Οργανισμός κατέβαλε καθυστερημένα πληρωμές 
στο 18 % των περιπτώσεων· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα για την έγκαιρη 
καταβολή των πληρωμών του·

12. προτρέπει περαιτέρω τον Οργανισμό να επιδιώξει βαθύτερη και ευρύτερη συνεργασία με 
όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και δη την EFCA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου 
της Αλιείας) και τον Frontex, μέσω κοινών υπηρεσιών θαλάσσιας επιτήρησης, καθώς και 
μέσω επιμερισμού πληροφοριών και ικανοτήτων·

13. παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα της πέμπτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το 
προσωπικό του Οργανισμού είναι παρόμοια με εκείνα του 2018, δεδομένου ότι το 19,5 % 
των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό (20,20 % το 
2018), το 71,6 % επιχειρησιακά καθήκοντα (71,65 % το 2018) και το 8,9 % οικονομικά 
καθήκοντα και καθήκοντα ελέγχου (8,15 % το 2018)· 

14. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019.
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