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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. przypomina o znaczeniu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej 

„Agencją”) dla harmonizacji i stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); 

wyraża zadowolenie z jej skuteczności, osiągniętych postępów i doskonałych wyników 

uzyskanych od czasu jej utworzenia; 

2.  podkreśla wkład Agencji w harmonizację i normalizację środków WPRyb dotyczących 

monitorowania, kontroli i nadzoru i mających na celu zapewnienie równego traktowania i 

lepszego przestrzegania przepisów, w tym obowiązku wyładunku; 

3. przypomina o roli Agencji we współpracy Unii z państwami trzecimi i z 

międzynarodowymi organizacjami ds. rybołówstwa, w tym z regionalnymi organizacjami 

ds. zarządzania rybołówstwem, na rzecz lepszego stosowania środków przyjmowanych 

przez te organizacje międzynarodowe, w szczególności środków dotyczących zwalczania 

połowów NNN; 

4.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące 

Agencji za rok budżetowy 2016, a także sprawozdanie roczne z działalności Agencji za 

2016 r.; 

5. wyraża zadowolenie, że w 2016 r. liczba kontroli wzrosła o 15 %, co wskazuje na lepszą 

koordynację zasobów ludzkich z państwami członkowskimi dzięki wspólnym planom 

rozmieszczenia (JDP) i koordynacji planów operacyjnych; 

6.  przypomina, że budżet Agencji nie zmienił się przez pięć ostatnich lat budżetowych 

pomimo rosnącej liczby zadań i kontroli; zauważa, że wydatki Agencji na zasoby ludzkie 

nie zmieniły się, a koszty operacji w tym okresie spadły; podkreśla, że elementy te, które 

odzwierciedlają optymalizację zasobów i jakość zarządzania w Agencji, mogą 

przeszkodzić jej w osiąganiu postępów z powodu braku wystarczających środków 

budżetowych i oznaczają presję na pracowników, której siłę należy ocenić w drodze 

audytu, by zapewnić odpowiednią jakość warunków pracy; 

7.  wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego 

dotyczącym legalności i prawidłowości operacji odnoszącym się do rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz w związku z faktem, że Trybunał w 

sprawozdaniu specjalnym 08/2017 wyraził uznanie dla zasadniczej roli Agencji w 

opracowywaniu i doskonaleniu zharmonizowanego i spójnego podejścia do systemów 

komunikacji i wymiany danych na temat produktów rybołówstwa; 

8. podkreśla doskonały wskaźnik wykonania środków C1 na zobowiązania (99,6 %), wyższy 

niż w roku poprzednim, i środków C1 na płatności (88,5 %), bez zmian w porównaniu z 

latami poprzednimi; zachęca Agencję do dalszych starań o zapewnienie optymalnego 

wykorzystania przyznanych środków; 
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9.  uznaje jakość i przydatność współpracy Agencji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa 

Morskiego i z agencją Frontex w ramach wspólnego projektu pilotażowego dotyczącego 

ustanowienia funkcji straży przybrzeżnej; przypomina jednak Komisji, że Agencji należy 

zapewnić odpowiednie zasoby na tego rodzaju projekty i wszelkie inne przyszłe projekty, 

zwłaszcza dotyczące stosowania nowych technologii w kontrolach (drony powietrzne) lub 

w szkoleniach (e-learning); 

10. przypomina, że należy zwiększyć zakres uprawnień Agencji, by mogła ona prowadzić 

wspólne działania operacyjne z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w 

problematyce morskiej i dzięki temu zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować 

prace europejskiej straży przybrzeżnej; 

11. podkreśla, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na prowadzenie nowego 

rodzaju operacji służących likwidowaniu szlaków przemytu ludzi oraz na wykorzystanie 

danych pozyskiwanych z systemów informowania o ruchu statków do wykrywania łodzi 

przewożących migrantów; 

12. podkreśla konieczność przyznania większych zasobów w celu zwiększenia zdolności 

operacyjnej Agencji w obliczu niepewności związanej z brexitem oraz dodatkowych 

kontroli, które z niego wynikną; 

13. przypomina, że w składzie personelu Agencji nie ma równowagi płci, i wzywa do 

zwrócenia uwagi na sprawiedliwy podział obowiązków; 

14. proponuje włączenie przedstawiciela Parlamentu Europejskiego do Zarządu Agencji w 

celu zwiększenia jej przejrzystości instytucjonalnej, zwłaszcza w czasie zatwierdzania 

budżetu przez Zarząd; proponuje w związku z tym, aby przedstawiciel ten został 

wyłoniony spośród członków Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego; 

15. w świetle dostępnych danych proponuje udzielić dyrektorowi zarządzającemu Agencji 

absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016. 
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