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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. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego 

sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa („Agencji”) za 

rok budżetowy 2014; 

2. docenia jakość i znaczenie zadań Agencji i z zadowoleniem przyjmuje jej stabilność i 

bardzo dobre wyniki, jakie osiąga od czasu utworzenia; 

3. wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego 

potwierdzającym legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rocznego 

sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2014; 

4. zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż Agencja w pełni wykonała 

działania naprawcze przyjęte w reakcji na uwagi zawarte w jego sprawozdaniu za rok 

budżetowy 2013; 

5. podkreśla wciąż doskonały wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (99%) i 

środków na płatności (88%), zauważając, że ten ostatni wskaźnik wzrósł w stosunku do 

poprzedniego roku; zachęca Agencję do kontynuowania starań w celu zapewnienia 

optymalnego wykorzystania przyznanych środków; 

6. zauważa istotny wkład Agencji w realizację celów zreformowanej wspólnej polityki 

rybołówstwa (WPRyb); z zadowoleniem przyjmuje bliską współpracę Agencji z 

państwami członkowskimi w celu organizacji kontroli obowiązku wyładunku dzięki 

poprawie kontroli i monitorowania działalności połowowej, ułatwianiu współpracy, 

promowaniu interoperacyjności i budowaniu wspólnych zdolności; 

7. uznaje, że Agencja musi realizować nowe zadania w ramach WPRyb, dysponując 

budżetem zamrożonym na poziomie z 2013 r. oraz ograniczoną liczbą pracowników, i 

jednocześnie przypomina o konieczności położenia nacisku na zrównoważoną 

reprezentację mężczyzn i kobiet wśród pracowników Agencji; 

8. podkreśla, że w realizacji celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa kluczową 

rolę odgrywają ich kontrola i koordynacja, w związku z czym konieczne jest zwiększenie 

dostępnych zasobów finansowych i ludzkich Agencji; 

9. przypomina o konieczności zwiększenia zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji 

wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami europejskimi specjalizującymi się w 

problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje 

europejskiej straży przybrzeżnej; 

10. z zadowoleniem przyjmuje starania, jakie Agencja podejmuje w kontekście rosnących 

wyzwań, aby umocnić swój model biznesowy poprzez racjonalizację, uproszczenie i 

usprawnienie organizacji; 
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11. podkreśla potrzebę oceny możliwości zwiększenia środków dla działalności Agencji w 

przyszłości; 

12. proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania 

budżetu Agencji na rok budżetowy 2014. 
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