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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pieņem zināšanai Revīzijas palātas gada ziņojumu par Aģentūru 2017. finanšu gadā un 
Aģentūras 2017. gada darbības pārskatu;

2. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu par to, ka 2017. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

3. atzinīgi vērtē tās 2017. gada budžeta ievērojamo palielinājumu par 86 % salīdzinājumā 
ar 2016. gadu, tostarp darbības budžeta palielinājumu par 295 % un štata darbinieku 
skaita neto palielinājumu par 10 štata vietām (20 %);

4. uzsver, ka 2017. gads Aģentūrai ir bijis ārkārtējs gads, un šis vispārējais budžeta 
palielinājums ļāva tai sniegt ievērojamu ieguldījumu Eiropas Krasta apsardzes spējas 
veidošanā;

5. norāda, ka, neraugoties uz ļoti palielināto budžetu un ar to saistītajām grūtībām, 
Aģentūrai izdevās uzturēt labu budžeta izpildes līmeni 99 % apmērā saistībās un 74 % 
apmērā maksājumos; pateicoties tās racionalizācijas un efektivitātes pasākumiem (95 % 
no finanšu darījumiem tagad tiek pārvaldīti elektroniski), Aģentūrai pagājušajā gadā 
izdevās pārvaldīt par 15 % lielākus maksājumus, izmantojot tos pašus cilvēkresursus;

6. piekrīt, ka attiecībā uz sadarbību Eiropas Krasta apsardzes funkcijās nebija viegli 
saglabāt tikpat augstu inspekciju līmeni kā 2016. gadā;

7. norāda, ka Savienības 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 gan lielāks finansējums, gan arī lielāki tehniskie resursi un cilvēkresursi;

8. norāda, ka Aģentūrai būtu jāpiešķir pietiekami daudz resursu, lai veiktu jauna veida 
operācijas, ar kurām varētu likvidēt cilvēku kontrabandas maršrutus un izmantot no tās 
kuģu ziņošanas sistēmām iegūtos datus, lai atklātu migrantus pārvadājošus kuģus;

9. tomēr uzstāj, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pamata inspekciju darbības attiecībā uz 
izkraušanas pienākuma īstenošanu;

10. tādēļ stingri atbalsta to, ka tuvākajos gados ir jāturpina paredzēt palielināts budžets 
(Aģentūra joprojām ir 25. vietā no 41 attiecībā uz Savienības budžeta iemaksu apjomu 
Savienības aģentūru budžetā);

11. uzsver nepieciešamību tuvākajos gados palielināt budžeta apropriācijas Aģentūras 
darbībām, kas saistītas ar zivsaimniecības uzraudzību;

12. turklāt uzsver, ka būtu jāpiešķir vēl lielāki resursi, lai Aģentūra būtu spējīga tikt galā ar 
lielāku darba apjomu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 
un tās iespējamajām būtiskajām sekām uz zivsaimniecības kontroles sistēmu;
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13. aicina Aģentūru arī turpmāk pastiprināt dzimumu līdzsvara politiku, lai lauztu 
priekšstatu par tradicionāli vīriešu dominētu jomu, kuru pārstāv tās eksperti; neraugoties 
uz to, ka izpilddirektora pakļautībā esošais personāls un resursu un IT nodaļas personāls 
vairākumā ir sievietes, viņas aizņem tikai 22 % no AD8 vai augstāku pakāpju 
darbinieku amata vietām;

14. atkārtoti pauž uzskatu, ka Aģentūras valdē būtu jāieceļ viens Eiropas Parlamenta 
deputāts, lai palielinātu tās institucionālo pārredzamību, jo īpaši, kad valde veic budžeta 
apstiprināšanu; šajā sakarībā ierosina minēto deputātu izvēlēties no Eiropas Parlamenta 
Zivsaimniecības komitejas.
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