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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 roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 oraz 

sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania 

finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) za 

rok budżetowy 2015; 

2. zwraca uwagę, że zadaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego względem 

Agencji jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenia 

wiarygodności w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego oraz legalności i 

prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania;  

3. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, że 

roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych 

aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniki transakcji i 

przepływy pieniężne za 2015 r. oraz że transakcje leżące u podstaw rocznego 

sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2015 zostały przeprowadzone w sposób 

legalny i prawidłowy; 

4. jest zdania, że Agencja stanowi doskonały przykład optymalnego wykorzystania środków 

finansowych, choć w nadchodzących latach konieczne będzie zwiększenie jej zasobów 

kadrowych i finansowych; 

5. przyjmuje do wiadomości, że Agencja zrealizowała nowe zadania w celu spełnienia 

wymogów nowej wspólnej polityki rybołówstwa, dysponując budżetem zamrożonym na 

poziomie z 2013 r. i wynoszącym 9,2 mln EUR; 

6. z żalem zauważa, że w ogóle nie poświęcono uwagi warunkom pracy personelu Agencji, 

który przecież odgrywa kluczową rolę w wykonywaniu dodatkowych zadań Agencji, i to 

przy stałym poziomie zatrudnienia; 

7. zwraca uwagę, że rzeczywiste cięcia budżetowe narzucone Agencji ograniczyły jej 

zdolność do osiągnięcia celu, jakim jest organizacja koordynacji operacyjnej działań 

państw członkowskich w zakresie kontroli i inspekcji w celu zapewnienia skutecznego i 

jednolitego stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa; 

8. kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu zreformowanej wspólnej polityki 

rybołówstwa i osiąganiu jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i 

wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej; 

podkreśla w związku z powyższym, że należy ocenić możliwość zwiększenia środków na 

działalność Agencji w następnych latach; 

9. ubolewa, że ograniczenie zasobów i możliwości Agencji może skutkować osłabieniem 

kontroli rybołówstwa, a w konsekwencji wzrostem liczby nielegalnych, niezgłaszanych i 
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nieregulowanych połowów ze szkodą dla zrównoważenia społecznego, gospodarczego i 

środowiskowego tego sektora; 

10. zwraca uwagę na znakomity wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (100 %) oraz 

środków na płatności (92,2 %) w roku budżetowym 2015;  

11. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Agencji, że w 2015 r. nie odnotowano żadnych 

zaległych płatności, a średnie opóźnienie w płatnościach wynosiło 20 dni, co jest 

doskonałym wynikiem; 

12. zwraca uwagę, że nowa polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności 

stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w 

funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu 

inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego 

finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych; 

13. przypomina o znaczeniu poszerzeniu zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji 

wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w 

problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje 

europejskiej straży przybrzeżnej; 

14. zwraca uwagę, że rok 2016 był kluczowy dla wdrożenia nowej wspólnej polityki 

rybołówstwa w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz że koordynacja operacyjna 

działań podejmowanych we współpracy z państwami członkowskimi w związku z 

inspekcjami z zakresu kontroli rybołówstwa wymaga odpowiednich zasobów kadrowych 

i finansowych; wyraża zaniepokojenie praktycznymi trudnościami w wykonywaniu 

obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków dennych oraz uważa, że 

przy kontrolach należy uwzględniać te trudności; 

15. zwraca uwagę, że aby Agencja spełniła powierzony jej mandat i wymogi nowej polityki, 

począwszy od 2017 r. zwiększono jej zasoby finansowe i kadrowe w ramach ogólnego 

usprawnienia funkcjonowania straży przybrzeżnej, tak aby Agencja mogła zaspokoić 

swoje przyszłe potrzeby i nowe ambicje, a także podkreśla potrzebę oceny możliwości w 

zakresie zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na działalność Agencji w 

dziedzinie nadzoru nad rybołówstwem w nadchodzących latach; 

16. proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania 

budżetu Agencji za rok budżetowy 2015. 
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