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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūros (toliau – agentūra) 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, 2018 m. 
agentūros metinę veiklos ataskaitą ir Administracinės valdybos atliktą tos ataskaitos 
analizę ir vertinimą;

2. džiaugiasi Audito Rūmų pareiškimu, kad 2018 finansinių metų agentūros metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; pabrėžia, kad 
Audito Rūmai nepateikė jokių pastabų, kurias reikėtų nagrinėti;

3. pabrėžia, jog nepaisant to, kad nuo 2017 m. biudžetas gerokai padidėjo dėl agentūrai 
tekusių naujų užduočių bendradarbiauti su Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų 
agentūra bei Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) ir prisidėti prie pakrančių 
apsaugos funkcijų vykdymo nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, 2018 m. agentūra 
sėkmingai įgyvendino biudžetą: įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 
99,7 proc., o mokėjimų asignavimų lygis buvo 87,6 proc., taigi biudžeto įgyvendinimo 
lygis buvo panašus kaip ir praėjusiais finansiniais metais; ragina agentūrą ir toliau 
stengtis užtikrinti optimalų jai skirtų asignavimų panaudojimą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didesnio veiklos masto 2018 m. agentūra įvykdė 23 proc. 
daugiau mokėjimo operacijų, nesinaudodama papildomais ištekliais;

5. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad agentūra įgyvendino 98 proc. į metinę darbo 
programą įtrauktų užduočių, nors 2017 m. buvo įgyvendinta 93 proc.; pabrėžia, kad 
agentūra 2018 m. koordinavo 26 922 inspektavimų, t. y. 28,46 proc. daugiau nei 
praėjusiais metais;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 83 proc. agentūros frachtuojamais laivais atliktų operacijų 
buvo daugiatikslės, visų pirma Viduržemio ir Baltijos jūrose; mano, kad šis reiškinys 
rodo, jog esama sinergijos ir gero bendradarbiavimo pagal trišalį darbo susitarimą tarp 
agentūros, EMSA ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūros 
(FRONTEX);

7. mano, kad agentūros vaidmuo FRONTEX kūrimo skatinimo procese turėtų jokiu būdu 
nekenkti pagrindinei agentūros, kaip Sąjungos įstaigos, atsakingos už žuvininkystės 
kontrolės veiklos koordinavimą ir pagalbos teikimą valstybėms narėms ir Komisijai 
šioje srityje, veiklai, nes tai galėtų susilpninti žuvininkystės priežiūrą ir padidinti 
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos mastą; todėl 
pabrėžia, kad reikia agentūrai suteikti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
kurie atitiktų besiplečiančias jos užduotis;

8. pažymi, kad agentūra skatino vienodo požiūrio politiką, kuria siekė pagerinti lyčių 
pusiausvyrą tarp agentūros darbuotojų; pažymi, kad 2017 m. Administracinei valdybai 
priėmus kovos su priekabiavimu įgyvendinimo taisykles, agentūra paskelbė ir 
sėkmingai užbaigė konfidencialių konsultantų konkursą, o 2018 m. surengė 
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darbuotojams skirtas informavimo sesijas priekabiavimo prevencijos klausimais; 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. moterys sudarė 44 proc. visų 
darbuotojų; apgailestauja, kad moterys sudaro tik 15 proc. AD 8 ar aukštesnio pareigų 
lygio darbuotojų – tai septyniais procentiniais punktais mažiau nei 2017 m.; ragina 
agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką;

9. pabrėžia, kad 2018 m. birželio mėn. agentūra priėmė sprendimą dėl informacijos apie 
susitikimus su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis skelbimo ir 
kad, Parlamentui ir Komisijai susitarus dėl skaidrumo registro, agentūra savo interneto 
svetainėje skelbs informaciją apie aktualius vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų 
susitikimus su lobistais;

10. pažymi, kad po 2017 m. atlikto parengiamojo darbo agentūra 2018 m. įdiegė 
tarptautiniu standartu ISO 27001 pagrįstą informacijos saugumo valdymo sistemą, 
kurios paskirtis – apsaugoti agentūrą nuo su technologijomis susijusios rizikos ir 
užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą;

11. pabrėžia aktyvų agentūros vaidmenį ir pridėtinę vertę vykdant geresnio regioninio 
žvejybos valdymo Vakarų Afrikoje projektą (PESCAO), kuriuo siekiama plėtoti kovos 
su NNN žvejybos veikla pajėgumus ir gerinti žvejybos išteklių valdymą Vakarų 
Afrikoje; pabrėžia, kad 2018 m. vykdytos trys operacijos, kuriose dalyvavo Senegalas, 
Gambija, Bisau Gvinėja, Konakrio Gvinėja, Siera Leonė, Žaliasis Kyšulys ir 
Mauritanija;

12. pripažįsta agentūros užduočių atlikimo kokybę ir svarbą ir palankiai vertina agentūros 
nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo tada, kai buvo įsteigta;

13. pabrėžia, kad labai svarbus agentūros vaidmuo įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką ir siekiant tos politikos tikslų, ypač susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį, 
nes valstybės narės susiduria su sunkumais vykdyti šį įpareigojimą;

14. siūlo patvirtinti agentūros vykdomajam direktoriui, kad 2018 finansinių metų agentūros 
biudžetas įvykdytas.
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