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SPRÁVA 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína význam Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) pri 

harmonizácii a uplatňovaní zásad spoločnej rybárskej politiky (SRP); víta jej účinnosť, 

napredovanie a vynikajúce výsledky, ktoré sa dosiahli od jej vytvorenia; 

2.  vyzdvihuje prínos agentúry k harmonizácii a štandardizácii opatrení SRP týkajúcich sa 

monitorovania, kontroly a dohľadu na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a na 

zlepšenie dodržiavania pravidiel vrátane povinnosti vylodiť úlovky; 

3. pripomína úlohu agentúry v spolupráci Únie s tretími krajinami a medzinárodnými 

organizáciami zaoberajúcimi sa rybárstvom vrátane regionálnych organizácií pre riadenie 

rybárstva (RFMO) v záujme lepšieho dodržiavania opatrení, a to najmä opatrení na boj 

proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré prijali tieto 

medzinárodné organizácie; 

4.  berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov o agentúre za rozpočtový rok 2016, ako 

aj výročnú správu agentúry o činnosti za rok 2016; 

5. vyjadruje svoju spokojnosť, pokiaľ ide o zvýšenie kontrol o 15 % v roku 2016, čo svedčí 

o lepšej koordinácii ľudských zdrojov s členskými štátmi prostredníctvom plánov 

spoločného nasadenia a koordinácie operačných plánov; 

6.  pripomína, že aj napriek rozšíreniu úloh a kontrol agentúry sa jej rozpočet v uplynulých 

piatich rokoch nezmenil, že jej výdavky na ľudské zdroje sa takisto nezmenili a že 

náklady na operácie sa v tomto období znížili; zdôrazňuje, že tieto skutočnosti, ktoré 

svedčia o optimalizácii zdrojov a kvality riadenia agentúry, by mohli byť prekážkou jej 

pokroku vzhľadom na nedostatočné rozpočtové prostriedky a vytvárať tlak na činnosti jej 

pracovníkov, ktoré by bolo vhodné podrobiť auditu, aby sa zaistila kvalita ich pracovných 

podmienok; 

7.  vyjadruje spokojnosť, pokiaľ ide o vyhlásenie Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti 

operácií týkajúcich sa ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2016 a o posúdenie 

Dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 08/2017 v súvislosti so zásadnou úlohou, ktorú 

agentúra zohráva pri vytváraní a posilňovaní harmonizovaného a koherentného prístupu k 

systémom pre komunikáciu a výmenu údajov o produktoch rybolovu; 

8. zdôrazňuje vynikajúcu mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov C1 (99,6 %), 

pri ktorej sa dosiahlo zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku, a platobných rozpočtových 

prostriedkov C1 (88,5 %), v prípade ktorých sa zachovala miera z predchádzajúcich 

rokov; nabáda agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho 

využitia pridelených rozpočtových prostriedkov; 

9.  uznáva kvalitu a význam spolupráce agentúry s Európskou námornou bezpečnostnou 

agentúrou a agentúrou Frontex v rámci spoločného pilotného projektu týkajúceho sa 

zriadenia funkcie pobrežnej stráže; pripomína však Komisii, že agentúre treba poskytnúť 
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dostatočné zdroje na tento typ projektu alebo akýkoľvek iný budúci projekt, najmä na 

projekty, ktoré súvisia s používaním nových technológií pri kontrolách (bezpilotné 

lietadlá) alebo pri odbornej príprave (elektronické vzdelávanie); 

10. pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry na rozvíjanie spoločných operačných 

činností s inými agentúrami Únie špecializovanými na námorný sektor s cieľom 

predchádzať katastrofám na mori a koordinovať činnosti európskej pobrežnej stráže; 

11. zdôrazňuje, že agentúre by sa mal poskytnúť dostatok zdrojov na vykonávanie nových 

druhov operácií zameraných na prerušenie trás prevádzačstva a na využívanie údajov, 

ktoré poskytujú jej systémy hlásenia lodí s cieľom odhaľovať plavidlá prevážajúce 

migrantov; 

12. zdôrazňuje potrebu prideľovať viac zdrojov na posilnenie operačnej kapacity agentúry 

vzhľadom na neistotu súvisiacu s brexitom a ďalšie kontroly, ktoré budú po ňom 

potrebné; 

13. upozorňuje, že zloženie zamestnancov agentúry nie je rodovo vyvážené, a žiada o 

posúdenie spravodlivého rozdelenia funkcií; 

14. navrhuje, aby členom správnej rady agentúry bol jeden poslanec Európskeho parlamentu, 

a tak sa posilnila jej inštitucionálna transparentnosť, najmä pri schvaľovaní rozpočtu touto 

radou; na tento účel navrhuje, aby sa vybral poslanec, ktorý je členom Výboru 

Európskeho parlamentu pre rybárstvo; 

15. na základe dostupných údajov navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry 

absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016. 
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