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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 τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το 
οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 80,1 
εκατομμυρίων EUR, ήτοι το 99,22% του συνολικού προϋπολογισμού του έτους (80,8 
εκατομμύρια EUR), και πιστώσεις πληρωμών ύψους 76,7 εκατομμυρίων EUR (ήτοι το 
96,44% των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών ύψους 79,5 εκατομμυρίων EUR), εάν 
ληφθούν υπόψη οι πιστώσεις C1·  σημειώνει ότι, μετά την εξέταση των αυτόματων 
μεταφορών πιστώσεων πληρωμών (κονδύλια C8), το 2,87% των πιστώσεων πληρωμών 
ακυρώθηκε, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο για ακυρώσεις κάτω του 5% που έθεσε η 
Επιτροπή·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι για το δεύτερο ολόκληρο έτος επιχειρησιακής 
λειτουργίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) που 
προσφέρει ο EMSA, ο Οργανισμός αύξησε τις υπηρεσίες RPAS σε 642 επιχειρησιακές 
ημέρες (1,488 ώρες πτήσης) στο πεδίο των επιχειρήσεων ακτοφυλακής και κατά την 
παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις θαλάσσιας επιτήρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το 2019 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου της Επιτροπής και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσαν καμία κρίσιμης 
σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση 
επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· 

5. παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα της πέμπτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά το 
προσωπικό είναι παρόμοια με εκείνα του 2018, δεδομένου ότι το 19,5% των θέσεων 
εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό (20,20% το 2018), το 
71,6% επιχειρησιακά καθήκοντα (71,65% το 2018) και το 8,9% οικονομικά καθήκοντα 
και καθήκοντα ελέγχου (8,15% το 2018)· 

6. 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 2019.


