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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěr Účetního dvora, že transakce, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské 
agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2019, jsou ve 
všech významných ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že agentura vyčerpala 80,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, což 
představuje 99,22 % celkového ročního rozpočtu (80,8 milionu EUR), a 76,7 milionu 
EUR v prostředcích na platby (96,44 % schválených prostředků na platby ve výši 79,5 
milionu EUR) v rámci prostředků C1; konstatuje, že po zahrnutí automatických přenosů 
prostředků na platby (prostředky C8), bylo 2,87 % prostředků na platby zrušeno, což je 
v souladu s cílem Komise méně než 5 % zrušených prostředků;

3. konstatuje, že v druhém roce provozu služeb dálkově řízených letadel (RPAS), jež 
agentura EMSA nabízí, byly tyto služby posíleny (642 provozních dnů, tj. 1 488 letových 
hodin) v rámci funkcí pobřežní stráže a podpory členských států při operacích námořního 
dohledu;

4. vítá skutečnost, že v roce 2019 nevydaly útvar interního auditu Komise a Účetní dvůr 
žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k výhradě v každoročním 
prohlášení o věrohodnosti; 

5. konstatuje, že výsledky páté srovnávací analýzy týkající se zaměstnanců jsou podobné 
jako v roce 2018: 19,5 % pracovních míst je vyčleněno na administrativní podporu 
a koordinaci (20,20 % v roce 2018), 71,6 % na operační úkoly (71,65 % v roce 2018) 
a 8,9 % na finanční a kontrolní činnosti (8,15 % v roce 2018); 

6. navrhuje, aby Parlament udělil výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní 
bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019.


