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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 výročnú správu agentúry za rok 2015, ako aj správu Dvora audítorov o 

ročnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) 

za rozpočtový rok 2015; 

2. poukazuje na zodpovednosť Dvora audítorov v súvislosti s agentúrou predložiť 

Parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti jej ročnej 

účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;  

3. vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka agentúry 

zo všetkých významných hľadísk verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 

2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za rok 2015 a že operácie súvisiace s 

ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2015 sú zákonné a riadne; 

4. domnieva sa, že agentúra predstavuje veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou, aj keď 

v nadchádzajúcich rokoch je potrebné zvýšiť jej ľudské a finančné zdroje; 

5. berie na vedomie, že agentúra vykonala svoje nové úlohy tak, aby uplatňovala novú 

spoločnú rybársku politiku, pričom mala k dispozícii rozpočet, ktorý bol zmrazený na 

úrovni z roku 2013 (9,2 milióna EUR); 

6. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovným podmienkam pracovníkov 

agentúry sa nevenuje žiadna pozornosť, hoci majú zásadný význam pri vykonávaní 

dodatočných úloh, pričom sa ich počet vôbec nezvýšil; 

7. poukazuje na to, že skutočné rozpočtové škrty uložené agentúre oslabili jej schopnosť 

plniť jej cieľ, ktorým je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných 

činností členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel 

spoločnej rybárskej politiky; 

8. zdôrazňuje význam úlohy agentúry vo vykonávaní reformovanej spoločnej rybárskej 

politiky a v dosahovaní jej cieľov, najmä s ohľadom na povinnosť vylodiť úlovky a na 

požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu v súvislosti s rybolovnými 

činnosťami; zdôrazňuje, že je preto vhodné posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových 

prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch; 

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že obmedzenie zdrojov a kapacity agentúry by mohlo 

mať za následok oslabenie kontrol v oblasti rybárstva a s tým spojený nárast 

nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, čo by poškodilo sociálnu, 

hospodársku a environmentálnu udržateľnosť sektora; 

10. zdôrazňuje vynikajúcu mieru čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov (100 %) a 

platobných rozpočtových prostriedkov (92,2 %) za rozpočtový rok 2015;  

11. víta vyhlásenie agentúry, že v roku 2015 sa nevyskytli žiadne oneskorené platby a že 

priemerné omeškanie platieb bolo 20 dní, čo je výborné; 
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12. poukazuje na skutočnosť, že z novej migračnej politiky Únie, a najmä z vytvorenia 

európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej 

stráže vyplývajú nové úlohy inšpekcie a lepšia spolupráca pre agentúru, čo si vyžiada 

zvýšenie finančných, technických i ľudských zdrojov; 

13. pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry, aby mohla spoločne s ďalšími 

agentúrami Únie v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať 

katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže; 

14. poukazuje na to, že rok 2016 bol kľúčovým rokom pre vykonávanie novej spoločnej 

rybárskej politiky, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky, a že 

operačná koordinácia aktivít týkajúcich sa kontroly rybolovu s členskými štátmi 

predpokladá primerané ľudské a finančné zdroje; je znepokojený praktickými 

problémami s uplatňovaním povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove druhov žijúcich pri 

morskom dne a domnieva sa, že kontroly by mali tieto problémy zohľadňovať; 

15. poznamenáva, že na to, aby agentúra plnila svoj mandát a svoje nové politické ciele, by 

sa v rámci celkového zlepšovania funkcie pobrežnej stráže mali zvyšovať jej finančné a 

ľudské zdroje počnúc rokom 2017, aby tak agentúra mohla napĺňať svoje budúce potreby 

a nové ambície, a zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových 

prostriedkov na činnosť agentúry v oblasti dohľadu nad rybolovom v nasledujúcich 

rokoch; 

16. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu 

agentúry za rozpočtový rok 2015. 



 

AD\1117764SK.docx 5/5 PE592.433v02-00 

 SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

Dátum prijatia 28.2.2017    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

19 

3 

3 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike 

Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, 

Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław 

Wałęsa 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze 

 

 

 


