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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că, potrivit Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), tranzacțiile 
subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în 
continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2019 sunt, sub toate aspectele 
semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2. remarcă faptul că Agenția a executat 80,1 milioane EUR în credite de angajament, ceea 
ce reprezintă 99,22 % din bugetul total al exercițiului (80,8 milioane EUR) și 
76,7 milioane EUR în credite de plată (96,44 % din creditele de plată autorizate de 
79,5 milioane EUR), dacă se iau în considerare fondurile C1; constată că, în comparație 
cu 2018, se înregistrează o creștere atât a ratelor de execuție a creditelor de angajament, 
cât și a ratelor de execuție a creditelor de plată; ia act de faptul că, după luarea în 
considerare a reportărilor automate ale CP (fondurile C8), 2,87 % din creditele de plată 
au fost anulate, ceea ce înseamnă că obiectivul de anulare sub 5 % stabilit de Comisie a 
fost atins;

3. subliniază că, dacă ar avea resurse suplimentare, Agenția ar putea juca un rol și mai 
important în sprijinirea statelor membre în privința atenuării riscurilor de mediu legate de 
transportul maritim și a îmbunătățirii sustenabilității generale a sectorului maritim; 
reamintește, în acest context, că, în 2019, prima imagine de ansamblu a emisiilor de CO2, 
care reprezintă aproape 11 000 de nave, a fost făcută publică datorită sistemului THETIS-
MRV gestionat de Agenție;

4. salută faptul că, în al doilea an complet de operațiuni ale serviciilor de aeronave pilotate 
de la distanță (RPAS) oferite de EMSA, Agenția și-a extins serviciile RPAS la 642 de 
zile operaționale (1 488 de ore de zbor) în sfera funcțiilor de pază de coastă și sprijinind 
statele membre în operațiunile de supraveghere maritimă;

5. salută dezvoltarea de către Agenție a unor noi instrumente de monitorizare a traficului 
maritim și faptul că, începând cu septembrie 2019, au fost puse la dispoziția utilizatorilor 
autorizați hărți ale densității traficului, care prezintă modele de deplasare a navelor, 
contribuind la o mai bună înțelegere a traficului maritim, inclusiv la evaluări ale riscurilor 
și planificarea traficului;

6. subliniază că expertiza și capacitățile operaționale ale Agenției îi oferă ocazia de a-și 
extinde activitățile și serviciile furnizate la un nivel mai global, ceea ce ar putea crește 
propagarea cadrelor de reglementare și a standardelor de siguranță și de mediu ale 
Uniunii;

7. salută faptul că în 2019 Serviciul de Audit Intern al Comisiei și Curtea nu au emis nicio 
recomandare sau observație critică de audit care ar fi putut duce la rezerve în declarația 
anuală de asigurare; 

8. salută concluziile auditului IAS conform cărora sistemele de gestiune și control ale 
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EMSA instituite pentru vizite și inspecții sunt concepute în mod adecvat, eficiente și puse 
în aplicare în mod eficace și sprijină Agenția în atingerea obiectivelor sale strategice;

9. salută eforturile Agenției de a consolida controalele ex-ante ale plăților efectuate în 
temeiul contractelor-cadru pentru tehnologia informației și de a asigura o procedură 
competitivă pentru toate achizițiile publice în urma observațiilor formulate de Curte 
în 2018;

10. constată, pe baza raportului Curții, că, în 2019, Agenția nu a efectuat plăți privind 
rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru participanții la ateliere în termenele stabilite 
în 18 % din cazuri și că au fost observate niveluri similare de întârzieri în 2018, 2017 și 
2016; subliniază, cu toate acestea, eforturile Agenției de a furniza în permanență asistență 
tehnică organizațiilor maritime naționale și altor părți interesate prin intermediul unor 
astfel de ateliere; invită Agenția să dezvolte noi module de învățare la distanță și online 
pentru a se adapta la situația sanitară și pentru a reduce costurile;

11. regretă că, în 2019, Agenția a plătit cu întârziere în 18 % din cazuri; solicită Agenției să 
ia măsuri pentru a se asigura că efectuează plățile în timp util;

12. încurajează, de asemenea, Agenția să urmărească o cooperare mai strânsă și mai extinsă 
cu toate agențiile Uniunii, în special cu EFCA (Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului) și Frontex, prin intermediul serviciilor comune de supraveghere maritimă, 
precum și al schimbului de informații și de capacități;

13. constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a 
personalului Agenției sunt similare celor din 2018, 19,5 % (20,20 % în 2018) din locurile 
de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 71,6 % (71,65 %) 
sarcinilor operaționale și 8,9 % (8,15 %) sarcinilor financiare și de control; 

14. propune ca Parlamentul să acorde directoarei executive a Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019.
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