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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí výroční zprávu agentury za rok 2015 a zprávu Účetního dvora o ověření 

roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) za 

rozpočtový rok 2015; 

2. zdůrazňuje, že v souvislosti s agenturou je Účetní dvůr povinen předložit Evropskému 

parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti její roční účetní 

závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá;  

3. vyjadřuje uspokojení nad prohlášením Účetního dvora o tom, že roční účetní závěrka 

agentury poskytuje ve všech významných ohledech poctivý obraz její finanční situace 

k 31. prosinci 2015 a výsledků jejích operací a peněžních toků za rok 2015 a že jsou 

operace, na nichž se účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 zakládá, legální 

a správné; 

4. zastává názor, že agentura přináší za vynaložené peníze mimořádně dobrou hodnotu, 

i když bude v příštích letech nutné navýšit její lidské a finanční zdroje; 

5. bere na vědomí, že agentura plnila své nové úkoly v souladu s novou společnou 

rybářskou politikou s rozpočtem zmrazeným na 9,2 milionu EUR, tedy na úroveň roku 

2013; 

6. vyjadřuje politování nad tím, že není věnována pozornost pracovním podmínkám 

zaměstnanců agentury, ačkoli sehrávají významnou roli při plnění dalších úkolů a jejich 

počet se nezvyšuje; 

7. konstatuje, že účinné škrty v rozpočtu agentury zhoršily její schopnost plnit cíl 

spočívající v organizaci operativní koordinace kontrolních a inspekčních činností 

členských států, aby se tak zajistilo účinné a jednotné uplatňování pravidel společné 

rybářské politiky; 

8. poukazuje na významnou úlohu agentury při provádění reformované společné rybářské 

politiky a při naplňování cílů této politiky, především s ohledem na povinnost vykládky a 

na požadavky na sledování a kontrolu rybolovných činností a na dozor nad nimi; 

zdůrazňuje, že je proto zapotřebí vyhodnotit možnost navýšení prostředků na činnosti 

agentury v budoucích letech; 

9. vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku snížení zdrojů a kapacity agentury by mohlo 

dojít k oslabení kontrol v oblasti rybolovu a s tím souvisejícímu nárůstu nedovoleného, 

neohlašovaného a neregulovaného rybolovu, což poškodí sociální, hospodářskou a 

environmentální udržitelnost tohoto odvětví; 

10. zdůrazňuje vynikající míru čerpání prostředků na závazky (100 %) a prostředků na platby 

(92,2 %) v rozpočtovém roce 2015;  

11. vítá prohlášení agentury o tom, že v roce 2015 nedošlo u plateb k žádnému prodlení a že 
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průměrná lhůta u plateb činila 20 dnů, což je vynikající; 

12. zdůrazňuje, že nová migrační politika Unie, a zejména vytvoření Evropské pohraniční a 

pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže, přináší agentuře nové 

úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i 

technických a lidských zdrojů; 

13. připomíná, že je důležité posílit mandát agentury tak, aby mohly být společně s ostatními 

unijními agenturami v námořním odvětví prováděny operační činnosti, které by měly za 

cíl zabránit katastrofám na moři a koordinovat působnost evropské pobřežní stráže; 

14. zdůrazňuje, že rok 2016 byl pro provádění nové společné rybářské politiky rozhodující, 

pokud jde o pravidla týkající se povinnosti vykládky, a že předpokladem operativní 

koordinace činností inspekcí pro kontrolu rybolovu s členskými státy jsou odpovídající 

lidské a finanční zdroje; je znepokojen praktickými obtížemi při provádění povinnosti 

vykládky v případě rybolovu druhů žijících při dně a domnívá se, že kontroly by měly 

tyto obtíže zohledňovat; 

15. konstatuje, že aby agentura mohla plnit svůj mandát a cíle v souvislosti s novou politikou, 

byly jako součást celkového zlepšení fungování pobřežní stráže její finanční a lidské 

zdroje počínaje rokem 2017 navýšeny tak, aby odpovídaly budoucím potřebám agentury 

a jejím novým ambicím, a zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit možnost navýšení 

rozpočtových prostředků na činnosti agentury v souvislosti s dohledem nad rybolovem 

v budoucích letech; 

16. navrhuje udělit výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015. 
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