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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 2020 είναι, 
από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τρέχοντος 
έτους ύψους 79,15 εκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,9 % του συνολικού 
προϋπολογισμού του έτους και σε 77,98 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών του 
τρέχοντος έτους (96,1 % του συνολικού προϋπολογισμού)· σημειώνει ότι το 1,78 % των 
πιστώσεων πληρωμών ακυρώθηκε, ποσοστό που συνάδει συνεπώς με τον στόχο για 
ακυρώσεις που δεν υπερβαίνουν το 5 % που έθεσε η Επιτροπή· εκφράζει επιπλέον την 
ικανοποίησή του για τη βελτίωση ως προς τον αριθμό των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο οποίος μειώθηκε1·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2020-
2024 που θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του στον τομέα της θαλάσσιας 
επιτήρησης, της ασφάλειας και της προστασίας και παράλληλα να έχει αποτελεσματική 
συνεισφορά στις ψηφιακές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Ένωσης· εκφράζει 
ιδίως την ικανοποίησή του διότι συνέταξε ο Οργανισμός — μαζί με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος — την πρώτη περιβαλλοντική έκθεση για τις θαλάσσιες 
μεταφορές, η οποία συγκεντρώνει τεκμηριωμένα ενημερωτικά στοιχεία για το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων· επικροτεί την 
συνεχιζόμενη βελτίωση του συστήματος THETIS-MRV από τον Οργανισμό και 
επισημαίνει την σημασία της εκχώρησης στον EMSA των αναγκαίων εξουσιών και 
πόρων για να παρακολουθεί τις εκθέσεις εκπομπών από τα πλοία· εκφράζει ιδίως την 
ικανοποίησή του διότι, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ο Οργανισμός συγκέντρωσε 
στοιχεία για τις εκπομπές CO2 πλοίων άνω των 5 000 GT που έπλευσαν στα ύδατα της 
ΕΕ και δημοσιοποίησε τις πληροφορίες αυτές, τον Ιούνιο του 2020, για 12 000 πλοία, 
χάρη στο THETIS-MRV· επισημαίνει επιπλέον ότι, με επιπρόσθετες ικανότητες, ο 
Οργανισμός θα μπορούσε να παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον μετριασμό και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τομέα, και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων 
που άπτονται της ναυτιλίας·

4. επικροτεί τις προσπάθειες του Οργανισμού να συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό πράσινο 
θεματολόγιο για τις θαλάσσιες μεταφορές με την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ένωσης 
για προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, διαχείριση της κλιματικής μεταβολής, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης στη βιώσιμη κινητικότητα με τη συμβολή των 
θαλάσσιων μεταφορών που αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και με την οποία 
ανακοινώθηκε η αναθεώρηση της εντολής του EMSA στο συνοδευτικό σχέδιο δράσης 

1 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, 
σ. 133.
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της· επισημαίνει ότι η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα 
και για το περιβάλλον πραγματοποιείται παράλληλα με την έναρξη της αναθεώρησης της 
εντολής του Οργανισμού· επισημαίνει, επιπλέον, τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει ο 
Οργανισμός για την ενίσχυση των ικανοτήτων αξιολόγησης κινδύνου στον τομέα της 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων· επισημαίνει συνεπώς ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως να γίνουν οι σχετικές 
προσαρμογές της εντολής του Οργανισμού προκειμένου να μπορέσει ο Οργανισμός να 
παράσχει ενισχυμένη υποστήριξη, συνοδευόμενη ενδεχομένως από δημοσιονομικά 
μέσα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η συμβολή του Οργανισμού στην αξιολόγηση και 
στην επαλήθευση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια στη 
θάλασσα βαίνει αυξανόμενη με το πέρασμα των χρόνων, συμβαδίζοντας με τις εκκλήσεις 
για βοήθεια προς την Επιτροπή και την αρχή εποπτείας της ΕΖΕΣ, σε μια ανοδική πορεία 
που αναμένεται να συνεχιστεί, συνέπεια μίας ολοένα και πιο σημαντικής προτεραιότητας 
σε επίπεδο ΕΕ·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία επέκταση των υπηρεσιών θαλάσσιας 
επιτήρησης Copernicus, με γνώμονα τον αριθμό τόσο των οργανισμών που εξυπηρετεί, 
όσο και των προϊόντων επιτήρησης της Γης που παρέχει·

7. επικροτεί τη συνδρομή του Οργανισμού προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προκειμένου να προχωρήσουν η απλούστευση, η εναρμόνιση και ο εξορθολογισμός των 
διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι για το τρίτο ολοκληρωμένο έτος επιχειρησιακής 
λειτουργίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) που 
προσφέρει ο EMSA, ο Οργανισμός αύξησε τις υπηρεσίες RPAS σε 944 επιχειρησιακές 
ημέρες (1372 ώρες πτήσης) στο πεδίο των αποστολών ακτοφυλακής και των καθηκόντων 
υποστήριξης των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ σε επιχειρήσεις θαλάσσιας 
επιτήρησης·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της 
Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσαν καμία κρίσιμης 
σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση 
επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· τονίζει εντούτοις ότι είναι ανάγκη να 
ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος να υπάρξουν αστοχίες στον 
εσωτερικό έλεγχο του προϋπολογισμού2, αλλά επικροτεί τα μέτρα που έλαβε ο 
Οργανισμός τον Ιούνιο του 2021 για να προλάβει κάτι τέτοιο·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός κατόρθωσε να προσαρμοστεί γρήγορα 
στην κρίση της Covid-19 και διότι κατόρθωσε να συνεχίσει να παρέχει στους 
ενδιαφερόμενους όλο το φάσμα των ζητούμενων υπηρεσιών, με την αναμενόμενη 
ποιότητα·

11. καλεί τον Οργανισμό να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία του με την EFCA και τον 
Frontex στις αποστολές ακτοφυλακής, ιδίως μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των 

2 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, 
σ. 130.
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ολοκληρωμένων θαλάσσιων υπηρεσιών του EMSA που ο Οργανισμός προσφέρει στην 
EFCA και μέσω της συνέχισης των υπηρεσιών RPAS που προσφέρει στον Frontex·

12. 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 2020.
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