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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că, potrivit Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), tranzacțiile 
subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în 
continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2019 sunt, sub toate aspectele 
semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2. remarcă faptul că Agenția a executat 80,1 milioane EUR în credite de angajament, ceea 
ce reprezintă 99,22 % din bugetul total al exercițiului (80,8 milioane EUR) și 
76,7 milioane EUR în credite de plată (96,44 % din creditele de plată autorizate de 
79,5 milioane EUR), dacă se iau în considerare fondurile C1; ia act de faptul că, după 
luarea în considerare a reportărilor automate ale CP (fondurile C8), 2,87 % din creditele 
de plată au fost anulate, atingându-se astfel obiectivul de anulare sub 5 % stabilit de 
Comisie;

3. salută faptul că, în al doilea an complet de operațiuni ale serviciilor de aeronave pilotate 
de la distanță (RPAS) oferite de EMSA, Agenția și-a extins serviciile RPAS la 642 de 
zile operaționale (1 488 de ore de zbor) în sfera funcțiilor de pază de coastă și sprijinind 
statele membre în operațiunile de supraveghere maritimă;

4. salută faptul că în 2019 Serviciul de Audit Intern al Comisiei și Curtea nu au emis nicio 
recomandare sau observație critică de audit care ar putea duce la rezerve în declarația 
anuală de asigurare; 

5. constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a 
personalului sunt similare celor din 2018, 19,5 % (20,20 % în 2018) din locurile de muncă 
fiind dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 71,6 % (71,65 %) sarcinilor 
operaționale și 8,9 % (8,15 %) sarcinilor financiare și de control; 

6. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019.


