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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 Dvora audítorov o agentúre za rozpočtový rok 2017, 
ako aj výročnú správu agentúry o činnosti za rok 2017;

2. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 
agentúry za rozpočtový rok 2017 sú zákonné a riadne;

3. víta výrazné zvýšenie rozpočtu agentúry na rok 2017 o 86 % v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2016 vrátane zvýšenia jej operačného rozpočtu o 295 % a čistého zvýšenia počtu 
štatutárnych zamestnancov o 10 (20 %);

4. zdôrazňuje, že rok 2017 bol pre agentúru výnimočný, pričom toto celkové zvýšenie 
umožnilo jej výrazný prínos k budovaniu jednotky európskej pobrežnej stráže;

5. poznamenáva, že napriek tomuto výrazne zvýšenému rozpočtu a zaznamenaným 
ťažkostiam, ktoré s ním súvisia, si agentúra dokázala zachovať dobrú mieru plnenia 
rozpočtu na úrovni 99 % v záväzkoch a 74 % v platbách; vďaka jej úsiliu o 
racionalizáciu a efektívnosť (95 % finančných transakcií sa v súčasnosti riadi 
elektronicky) sa agentúre podarilo zvládnuť zvýšenie v platbách o 15 % v minulom 
roku s rovnakými ľudskými zdrojmi;

6. súhlasí s tým, že zachovanie rovnako vysokej úrovne kontrol ako v roku 2016 v 
kontexte spolupráce na činnostiach európskej pobrežnej stráže bolo náročné;

7. poukazuje na skutočnosť, že z migračnej politiky Únie, a najmä z vytvorenia európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže, v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej stráže 
vyplývajú nové úlohy inšpekcie a lepšej spolupráce pre agentúru, čo si vyžiada zvýšenie 
finančných, technických i ľudských zdrojov;

8. 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;

9. napriek tomu trvá na tom, že kľúčové kontrolné činnosti v súvislosti s vykonávaním 
povinnosti vylodiť úlovky sú mimoriadne dôležité;

10. preto dôrazne podporuje pokračovanie v trende vyššieho rozpočtu v nadchádzajúcich 
rokoch (agentúra zostáva v poradí 25. zo 41 agentúr Únie z hľadiska príspevku z 
rozpočtu Únie);

11. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky na činnosti agentúry súvisiace 
s dohľadom nad rybolovom v nadchádzajúcich rokoch;

12. ďalej zdôrazňuje, že treba ešte viac zvýšiť prideľovanie zdrojov, aby bolo možné 
zvládnuť zvýšenú pracovnú záťaž z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z 
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Európskej únie a jeho možných vážnych dôsledkov pre rámec kontroly rybolovu;

13. vyzýva agentúru, aby ešte viac posilnila svoju politiku rodovej rovnováhy, aby sa tak 
dosiahol prelom v tradične mužskej oblasti, z ktorej pochádzajú jej odborníci: napriek 
tomu, že väčšina personálu na oddelení výkonného riaditeľa, ako aj na oddelení pre 
zdroje a IT sú ženy, v platovej triede AD 8 a vyšších tvoria ženy len 22 % 
zamestnancov;

14. opäť navrhuje, aby do riadiacej rady agentúry bol vymenovaný aj poslanec Európskeho 
parlamentu, aby sa tak posilnila jej inštitucionálna transparentnosť, najmä pri 
schvaľovaní rozpočtu riadiacou radou; navrhuje, aby sa tento poslanec vybral z členov 
Výboru Európskeho parlamentu pre rybárstvo.
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