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NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry 

pre kontrolu rybárstva (agentúra) za rozpočtový rok 2014; 

2. uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré agentúra vykonáva, a víta jej konzistentnosť a veľmi 

dobré výsledky, ktoré od svojho vzniku dosiahla; 

3. vyjadruje spokojnosť, pokiaľ ide o vyhlásenie Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti 

operácií týkajúcich sa ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2014; 

4. berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov potvrdil, že agentúra v plnej miere 

dokončila nápravné opatrenia prijaté v odozve na pripomienky v jeho správe za 

rozpočtový rok 2013; 

5. zdôrazňuje pretrvávajúcu vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov 

(99 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (88 %), pričom v prípade platobných 

rozpočtových prostriedkov ide oproti predchádzajúcemu roku o zlepšenie; povzbudzuje 

agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho využitia 

pridelených rozpočtových prostriedkov; 

6. uznáva dôležitý prínos agentúry z hľadiska plnenia cieľov reformovanej spoločnej 

rybárskej politiky (SRP); víta úzku spoluprácu agentúry s členskými štátmi v oblasti 

(organizácie) monitorovania povinnosti vylodiť úlovky, a to zlepšovaním kontroly a 

dohľadu nad rybolovnými činnosťami, sprostredkovaním spolupráce, podporou 

interoperability a budovaním spoločných kapacít; 

7. uznáva, že agentúra musí v rámci spoločnej rybárskej politiky vykonávať nové úlohy, a 

to napriek tomu, že jej rozpočet bol zmrazený na úroveň roku 2013 a musela znížiť počet 

zamestnancov, a pripomína, že je zároveň potrebné klásť dôraz na zabezpečenie rodovej 

rovnováhy medzi zamestnancami; 

8. poukazuje na kľúčovú úlohu kontroly a koordinácie politických cieľov reformovanej SRP 

a upozorňuje, že je preto potrebné posilniť finančné a ľudské zdroje, ktoré má agentúra 

k dispozícii; 

9. pripomína, že je potrebné posilniť mandát agentúry, aby sa mohli spoločne s ďalšími 

európskymi agentúrami v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom 

predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže; 

10. víta úsilie agentúry posilňovať svoj obchodný model prostredníctvom racionalizácie, 

zjednodušovania a zvyšovania efektívnosti organizácie, a to v čase narastajúcich výziev; 

11. zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť 

agentúry v nasledujúcich rokoch; 

12. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu 
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agentúry za rozpočtový rok 2014. 
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