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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer med tilfredshed, at Revisionsretten har fastslået, at de transaktioner, der ligger 
til grund for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds ("agenturets") regnskab for 
regnskabsåret 2020, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2. bemærker, at agenturet gennemførte 79,15 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, der var 
godkendt for det pågældende år, hvilket svarer til 98,9 % af det samlede årsbudget, og 
77,98 mio. EUR i betalingsbevillinger, der var godkendt for det pågældende år (96,1 % 
af det samlede budget); bemærker, at 1,78 % af betalingsbevillingerne bortfaldt, hvilket 
var i overensstemmelse med Kommissionens mål om at holde bortfaldet på under 5 %; 
glæder sig endvidere over forbedringen med hensyn til antallet af betalinger foretaget 
uden for de foreskrevne tidsmæssige rammer, som er faldet1;

3. ser med tilfredshed på agenturets strategi for 2020-2024, som vil sætte det i stand til at 
udføre sine opgaver i forbindelse med farvandsovervågning og søfartssikkerhed og 
samtidig bidrage effektivt til Unionens prioriteter på det digitale område og på 
miljøområdet; glæder sig navnlig over agenturets udarbejdelse – sammen med Det 
Europæiske Miljøagentur – af den første European Maritime Transport Environmental 
Report (EU-rapport om søtransportens indvirkning på miljøet), der samler verificerede 
oplysninger om skibsfartsaktiviteternes miljøaftryk; roser agenturets fortsatte forbedring 
af THETIS-MRV-systemet og understreger betydningen af at give EMSA de nødvendige 
beføjelser og ressourcer til at overvåge emissionsrapporteringen fra fartøjer; glæder sig 
navnlig over, at EMSA for andet år i træk indsamlede data om CO2-emissioner fra skibe 
på over 5 000 BT, der opererer i EU-farvande, og i juni 2020 offentliggjorde disse 
oplysninger for 12 000 skibe takket være THETIS-MRV-systemet; påpeger desuden, at 
agenturet med yderligere kapacitet ville kunne spille en endnu vigtigere rolle med hensyn 
til at afbøde sektorspecifikke drivhusgasemissioner samt andre skibsfartsrelaterede 
miljørisici;

4. glæder sig over agenturets bestræbelser på at bidrage til den europæiske grønne dagsorden 
for søtransport ved at styrke EU's kapacitet til at beskytte havmiljøet og imødegå 
klimaændringer, herunder ved at gå over til bæredygtig mobilitet med bidrag fra 
søtransport, som afspejlet i strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet vedtaget i 
december 2020, som bebudede revisionen af EMSA's mandat i dens ledsagende 
handlingsplan; fremhæver, at søfartssikkerheds- og miljølovgivningen er ved at blive 
ajourført parallelt med påbegyndelsen af revisionen af EMSA's mandat; fremhæver 
endvidere den rolle, som EMSA kan spille med hensyn til at forbedre 
risikovurderingskapaciteten på sikkerhedsområdet, herunder hvad angår udrulningen af 
infrastruktur til alternative brændstoffer; understreger derfor, at det kan være nødvendigt 
at foretage justeringer i EMSA's mandat i overensstemmelse hermed for at sikre, at 
agenturet kan øge sin støtte, eventuelt ledsaget af budgetmidler;

5. glæder sig navnlig over, at agenturets rolle med hensyn til at hjælpe med at vurdere og 

1 Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, s. 133.
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kontrollere gennemførelsen af EU's lovgivning om maritim sikkerhed er steget i årenes 
løb i takt med efterspørgslen efter støtte til Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden, som forventes at fortsætte i opadgående retning, hvilket afspejler 
den stigende prioritering på EU-plan;

6. glæder sig over den hurtige udvidelse af Copernicus' havovervågningstjenester, både med 
hensyn til antallet af betjente organisationer og de leverede jordovervågningsprodukter;

7. glæder sig over agenturets bistand til Kommissionen og medlemsstaterne for at fremme 
forenklingen, harmoniseringen og rationaliseringen af rapporteringsformaliteterne;

8. glæder sig over, at agenturet i det tredje fulde år, hvor det ydede fjernstyrede 
luftfartøjstjenester (RPAS), øgede sine RPAS-tjenester til 944 operationelle dage (1 372 
flyvetimer) inden for kystvagtfunktioner og støtte til medlemsstaterne og EU-agenturerne 
i forbindelse med farvandsovervågningsoperationer;

9. glæder sig over, at Kommissionens interne revisionstjeneste og Den Europæiske 
Revisionsret i 2020 ikke fremsatte nogen kritiske revisionsanbefalinger eller 
bemærkninger, der ville kunne føre til forbehold i den årlige revisionserklæring; 
understreger imidlertid, at det er nødvendigt at minimere risiciene for svagheder i den 
interne budgetkontrol mest muligt2, men ser med tilfredshed på agenturets 
foranstaltninger fra juni 2021 som en reaktion herpå;

10. roser agenturet for dets hurtige tilpasning til covid-19-krisen og det faktum, at det fortsat 
var i stand til at give sine interessenter den vifte og kvalitet af tjenester, de forventer;

11. opfordrer agenturet til yderligere at styrke sit samarbejde med EFCA og Frontex om 
kystvagtfunktioner, navnlig gennem en yderligere styrkelse af EMSA's integrerede 
maritime tjenester, som agenturet tilbyder EFCA, og videreførelse af RPAS-tjenester, der 
tilbydes Frontex;

12. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2020.

2 Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, s. 130.
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