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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, kad Europos jūrų saugumo agentūros 
(toliau – Agentūra) 2020 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos 
visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad Agentūra šiais metais panaudojo 79,15 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų, t. y. 98,9 proc. visos metų biudžeto sumos ir 77,98 mln. EUR einamųjų metų 
mokėjimų asignavimų (96,1 proc. visos biudžeto sumos); pažymi, kad 1,78 proc. 
mokėjimų asignavimų buvo panaikinta, taigi buvo pasiektas Komisijos nustatytas tikslas 
panaikinti mažiau nei 5 proc. mokėjimų asignavimų; taip pat teigiamai vertina pažangą, 
susijusią su mokėjimais, atliekamais ne per nustatytus terminus, nes jų skaičius 
sumažėjo1;

3. palankiai vertina Agentūros 2020–2024 m. strategiją, nes ji padės Agentūrai vykdyti jos 
jūrų stebėjimo, saugos ir saugumo užduotis ir kartu veiksmingai prisidėti prie Sąjungos 
skaitmeninių ir aplinkosaugos prioritetų įgyvendinimo; ypač teigiamai vertina tai, kad 
Agentūra kartu su Europos aplinkos agentūra parengė pirmąją Europos jūrų transporto 
aplinkos apsaugos ataskaitą, kurioje surinkta patikrinta informacija apie laivybos veiklos 
aplinkosauginį pėdsaką; palankiai vertina tai, kad Agentūra nuolat tobulina sistemą 
THETIS-MRV, ir pabrėžia, kad svarbu suteikti EMSA reikiamus įgaliojimus ir išteklius 
laivų išmetamų teršalų kiekio ataskaitoms stebėti; ypač palankiai vertina tai, kad jau 
antrus metus iš eilės EMSA rinko duomenis apie ES vandenyse eksploatuojamų laivų, 
kurių bendroji talpa viršija 5 000 GT, išmetamą CO2 kiekį ir 2020 m. birželio mėn. viešai 
paskelbė šią su 12 000 laivų susijusią informaciją, pasinaudodama sistema THETIS-
MRV; be to, pažymi, kad turėdama papildomų pajėgumų Agentūra galėtų atlikti dar 
svarbesnį vaidmenį mažinant sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
ir kitą su laivyba susijusią riziką aplinkai;

4. palankiai vertina Agentūros pastangas prisidėti prie Europos žaliosios jūrų transporto 
darbotvarkės stiprinant ES gebėjimus saugoti jūrų aplinką, valdyti klimato kaitą, be kita 
ko, pereinant prie darnaus judumo ir užtikrinant su tuo susijusį jūrų transporto indėlį, kaip 
nurodyta 2020 m. gruodžio mėn. priimtoje Darnaus ir išmanaus judumo strategijoje, 
kurioje paskelbta apie EMSA įgaliojimų peržiūrą prie jos pridėtame veiksmų plane; 
pabrėžia, kad jūrų saugumo ir aplinkos apsaugos teisės aktai atnaujinami tuo pat metu, 
kai buvo pradėti persvarstyti EMSA įgaliojimai; be to, atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį 
EMSA galėtų atlikti stiprinant rizikos vertinimo pajėgumus saugos srityse, įskaitant 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą; todėl pabrėžia, kad gali reikėti atitinkamai 
pakoreguoti EMSA įgaliojimus siekiant užtikrinti, kad Agentūra galėtų padidinti savo 
teikiamą pagalbą, galbūt tam skiriant biudžeto lėšų;

5. itin palankiai vertina tai, kad Agentūros vaidmuo padedant vertinti ir tikrinti, kaip 
įgyvendinami ES jūrų saugumo teisės aktai, laikui bėgant išaugo, kaip atitinkamai ir 
pagalbos Komisijai ir ELPA priežiūros institucijai poreikis, ir jis, tikėtina, ir toliau didės, 

1 2020 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų, p. 133.
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atsižvelgiant į ES lygmeniu tam teikiamą vis didesnį prioritetą;

6. palankiai vertina tai, kad sparčiai plečiamos programos „Copernicus“ jūrų stebėjimo 
paslaugos, atsižvelgiant tiek į aptarnaujamų organizacijų skaičių, tiek į tiekiamų žemės 
stebėjimo produktų skaičių;

7. palankiai vertina Agentūros teikiamą pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms siekiant 
daryti pažangą supaprastinant, derinant ir racionalizuojant pranešimo formalumus;

8. palankiai vertina tai, kad trečiaisiais ištisais Europos jūrų saugumo agentūros siūlomų 
nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių paslaugų (RPAS) veiklos metais Agentūra padidino 
savo RPAS paslaugas iki 944 veiklos dienų (1 372 skrydžio valandos), vykdydama 
pakrančių apsaugos funkcijas ir padėdama valstybėms narėms ir ES agentūroms vykdyti 
jūrų stebėjimo operacijas;

9. palankiai vertina tai, kad 2020 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba ir Europos Audito 
Rūmai nepateikė jokių esminių rekomendacijų ar pastabų, dėl kurių metiniame 
patikinimo pareiškime galėtų būti nustatyta išlyga; vis dėlto pabrėžia, kad reikia kuo 
labiau sumažinti vidaus biudžeto kontrolės trūkumų riziką2, tačiau palankiai vertina 
2021 m. birželio mėn. Agentūros priimtas priemones reaguojant į tai;

10. džiaugiasi tuo, kad Agentūra greitai prisitaikė prie COVID-19 krizės ir tuo, kad ji savo 
suinteresuotiesiems subjektams galėjo tęsti įvairių ir kokybiškų paslaugų, kurių jie tikisi, 
teikimą;

11. ragina Agentūrą toliau stiprinti savo bendradarbiavimą su Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūra (EŽKA) ir FRONTEX pakrančių apsaugos funkcijų srityje, visų pirma 
toliau stiprinant EMSA integruotąsias jūrų paslaugas, kurias Agentūra teikia EŽKA, ir 
toliau teikiant nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų paslaugas, siūlomas 
FRONTEX;

12. siūlo Parlamentui patvirtinti Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, 
kad Agentūros 2020 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

2 2020 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų, p. 130.
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