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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uznaje jakość i znaczenie zadań wypełnianych przez Europejską Agencję Kontroli 

Rybołówstwa („Agencję”); wyraża zadowolenie z jej skuteczności, stałości i dobrych 

wyników uzyskanych od jej utworzenia; 

2. kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa 

(WPRyb) i realizacji jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i 

wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej; 

3. zwraca uwagę na konieczność zagwarantowania przez Agencji odpowiedniej koordynacji 

i odpowiedniego prowadzenia działalności kontrolnej we wszystkich państwach 

członkowskich; 

4. podkreśla, że cele polityczne zreformowanej WPRyb wiążą się z kluczową rolą kontroli i 

że w konsekwencji konieczne będzie zwiększenie dostępnych zasobów finansowych i 

ludzkich Agencji w nadchodzących latach; domaga się gwarancji co do poziomów kwot do 

uwzględnienia w przyszłych budżetach, tak by mogły one odpowiedzieć na istniejące 

potrzeby i deklarowane ambitne zamierzenia; wzywa Agencję i państwa członkowskie, by 

przy pomocy i wsparciu ze strony Komisji zapewniły właściwą koordynację kontroli i 

bardziej optymalne wykorzystanie środków finansowych, w tym kwot z Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego; 

5. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące 

działalności Agencji w roku budżetowym 2013, a także sprawozdanie roczne z 

działalności Agencji;  

6. wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego 

dotyczącym legalności i prawidłowości operacji związanych z rocznym sprawozdaniem 

finansowym za rok budżetowy 2013; 

7. podkreśla doskonały wskaźnik wykonania środków C1 na zobowiązania (99%) i środków 

C1 na płatności (84%), zauważając, że oba wskaźniki wzrosły w stosunku do poprzedniego 

roku; zachęca Agencję do kontynuowania starań w celu zapewnienia optymalnego 

wykorzystania przyznanych środków; 

8. stwierdza poziom zaplanowanych przeniesień środków na 2013 r.; odnotowuje szczególny 

i całkiem normalny charakter tych przeniesień; z zadowoleniem przyjmuje poziom 

wykorzystania przeniesionych środków ze wskaźnikiem wykonania sięgającym 90%; 

9. stwierdza, że środki przegłosowane dla ogółu operacji Agencji są odpowiednio 

wykorzystywane i że ich poziom odpowiada istniejącym potrzebom; apeluje o to, by 

mogły one zostać zwiększone w nadchodzących latach; 
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10. odnotowuje, że starania Agencji na rzecz poprawy procedur przynoszą rezultaty;  

11. proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania 

budżetu Agencji na rok budżetowy 2013.  



 

AD\1050911PL.doc 5/5 PE541.468v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 24.2.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

18 

3 

3 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, 

Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, 

Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Ole Christensen, Sylvie Goddyn 

 

 


