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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai Aģentūras 2015. gada pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu par 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2015. finanšu gada 

pārskatiem; 

2. norāda, ka Revīzijas palāta pienākums attiecībā pret Aģentūru ir sniegt Parlamentam un 

Padomei ticamības deklarāciju par tās gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu 

likumību un pareizību; 

3. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu, ka Aģentūras gada pārskati visos 

būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un tās 

darbību rezultātus un naudas plūsmas 2015. gadā un ka 2015. finanšu gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi; 

4. uzskata, ka Aģentūra nodrošina līdzekļu atdevi ļoti lielā apmērā, lai gan turpmākajos 

gados ir jāpalielina tās cilvēkresursi un finanšu resursi; 

5. atzīst, ka Aģentūra ir īstenojusi savus jaunos uzdevumus, ko paredz jaunā kopējā 

zivsaimniecības politika, lai gan tās budžets ir iesaldēts 2013. gada līmenī 

EUR 9,2 miljonu apmērā; 

6. pauž nožēlu, ka nekāda uzmanība netiek pievērsta darba apstākļiem, kādos strādā 

Aģentūras darbinieki, lai gan viņiem ir svarīga nozīme papildu pienākumu veikšanā un 

viņu skaits netiek palielināts; 

7. norāda, ka Aģentūrai piemērotie faktiskie budžeta samazinājumi mazināja tās spēju 

īstenot mērķi, proti, organizēt dalībvalstu kontroles un inspekcijas pasākumu operatīvo 

koordinēšanu, lai nodrošinātu efektīvu un vienotu kopējās zivsaimniecības politikas 

noteikumu piemērošanu; 

8. norāda, ka Aģentūrai ir liela loma reformētās kopīgās zivsaimniecības politikas 

īstenošanā un tās mērķu sasniegšanā, jo īpaši ņemot vērā izkraušanas pienākumu un 

zvejas darbību monitoringa, kontroles un uzraudzības prasības; uzsver, ka tādēļ būtu 

jāizvērtē iespēja turpmākajos gados Aģentūras darbībām piešķirt vairāk līdzekļu; 

9. pauž nožēlu par to, ka Aģentūras resursu un spēju samazināšana var izraisīt 

zivsaimniecības kontroles vājināšanos un attiecīgi palielināt nelegālu, nereģistrētu un 

neregulētu zveju, kas kaitētu nozares sociālajai, ekonomiskajai un vides ilgtspējībai; 

10. norāda uz saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju teicamo izpildes līmeni 

(attiecīgi 100 % un 92,2 %) 2015. finanšu gadā; 

11. atzinīgi vērtē Aģentūras paziņojumu, ka 2015. gadā nav bijis novēlotu maksājumu un ka 

vidējais maksājumu aizkavēšanās ilgums bija 20 dienas, kas ir lielisks rādītājs; 
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12. norāda, ka Savienības jaunā migrācijas politika un jo īpaši Eiropas Robežu un krasta 

apsardzes izveide saistībā ar krasta apsardzes funkciju vispārēju uzlabošanu nozīmē, ka 

Aģentūrai būs jāveic jauni inspekcijas uzdevumi un jāīsteno labāka sadarbība, kam būs 

nepieciešams lielāks finansējums, kā arī lielāki tehniskie resursi un cilvēkresursi; 

13. atgādina, ka ir svarīgi stiprināt Aģentūras pilnvaras ar mērķi īstenot kopīgus 

pamatdarbības pasākumus ar citām Savienības aģentūrām jūrniecības nozarē, lai novērstu 

katastrofas jūrā un koordinētu Eiropas krasta apsardzes funkcijas; 

14. norāda, ka 2016. gads bija nozīmīgs gads jaunās kopējās zivsaimniecības politikas 

īstenošanā saistībā ar izkraušanas pienākuma noteikumiem un ka zivsaimniecības 

kontroles ietvaros veiktu inspekcijas pasākumu operatīvajai koordinēšanai ar dalībvalstīm 

ir nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi un finanšu resursi; ir nobažījies par praktiskām 

grūtībām, ko bentiskajā zvejā iesaistītajiem rada izkraušanas pienākums, un uzskata, ka 

šīs grūtības ir jāņem vērā kontrolēs; 

15. norāda — lai Aģentūra varētu īstenot jaunos politikas mērķus, kas ir daļa no vispārējas 

krasta apsardzes darbību uzlabošanas, Aģentūras finanšu resursi un cilvēkresursi ir 

palielināti, sākot no 2017. gada, lai Aģentūra varētu finansēt savas turpmākās vajadzības 

un jaunos mērķus, un uzsver, ka ir jāizskata iespēja turpmākajos gados palielināt budžeta 

apropriācijas Aģentūras darbībām, kas saistītas ar zivsaimniecības uzraudzību; 

16. ierosina sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu 

gada budžeta izpildi. 
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