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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 sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
Agencji za rok budżetowy 2017, a także sprawozdanie roczne z działalności Agencji za 
2017 r.;

2. wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego 
potwierdzającym legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rocznego 
sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2017;

3. z zadowoleniem przyjmuje znaczne podwyższenie środków w budżecie Agencji na 
2017 r., mianowicie o 86% w porównaniu z budżetem na 2016 r., w tym również 
podwyższenie budżetu operacyjnego o 295% oraz wzrost liczby pracowników 
statutowych o dziesięć osób, czyli o 20%;

4. podkreśla, że rok 2017 był wyjątkowy dla Agencji, gdyż ogólnie podwyższenie 
środków umożliwiło jej konstruktywne zaangażowanie się w proces budowania 
zdolności europejskiej straży przybrzeżnej;

5. zauważa, że mimo znacznie wyższych środków budżetowych i wynikających stąd 
trudności Agencji udało się osiągnąć dobry wskaźnik wykonania budżetu, który w 
przypadku środków na zobowiązania wyniósł 99%, a środków na płatności – 74%; 
dzięki racjonalizacji i poprawie wydajności (95% transakcji finansowych dokonuje się 
teraz elektronicznie) Agencja poradziła sobie w ubiegłym roku z 15-procentowym 
wzrostem liczby płatności, choć zasoby kadrowe pozostały niezmienione;

6. zgadza się, że utrzymanie równie wysokiego poziomu inspekcji jak w 2016 r. stanowiło 
wyzwanie w kontekście współpracy w zakresie funkcji europejskiej straży 
przybrzeżnej;

7. zwraca uwagę, że polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności utworzenie 
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;

8. 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;

9. niemniej jednak podkreśla ogromne znaczenie podstawowej działalności kontrolnej w 
kontekście wykonywania obowiązku wyładunku;

10. wobec tego zdecydowanie popiera utrzymanie podwyższonego poziomu środków 
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budżetowych w kolejnych latach (Agencja jest na 25. miejscu wśród 41 agencji Unii, 
jeżeli chodzi o wysokość wkładu otrzymywanego z budżetu UE);

11. podkreśla, że w nadchodzących latach potrzebne jest podwyższenie środków 
budżetowych na działania Agencji związane z nadzorem rybołówstwa;

12. ponadto podkreśla potrzebę przydziału jeszcze wyższych zasobów, aby możliwe było 
uporanie się z większym obciążeniem pracą wynikającym z wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE, a także z jego ewentualnymi poważnymi konsekwencjami dla ram 
przeprowadzania kontroli rybołówstwa;

13. zwraca się do Agencji o dalszą konsolidację polityki w zakresie równowagi płci, aby 
przełamać tradycyjną dominację mężczyzn jako ekspertów w tej dziedzinie, gdyż mimo 
że dyrektorowi wykonawczemu podlegają w większości kobiety, których przewaga 
utrzymuje się także w dziale zasobów ludzkich i w dziale informatycznym, jedynie 22% 
pracowników w grupie zaszeregowania AD8 lub wyższej to kobiety;

14. wciąż jest zdania, że do rady administracyjnej Agencji należy oddelegować posła do 
Parlamentu Europejskiego w celu poprawy jej przejrzystości instytucjonalnej, 
zwłaszcza podczas zatwierdzania budżetu przez radę; proponuje wybranie tego posła 
spośród członków Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego.
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