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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 správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 
agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2018, výročnú 
správu o činnosti agentúry za rok 2018 a analýzu a hodnotenie uvedenej správy 
správnou radou;

2. vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2018 sú zákonné a správne; zdôrazňuje, 
že žiadna z pripomienok Dvora audítorov nebola ponechaná otvorená;

3. zdôrazňuje, že napriek výraznému zvýšeniu rozpočtu od roku 2017 v súvislosti s 
novými úlohami agentúry v oblasti podpory – v spolupráci s Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) 
– činností pobrežnej stráže na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie dosiahla agentúra v 
roku 2018 úspešné plnenie rozpočtu s 99,7 % mierou plnenia v záväzkoch a 87,6 % v 
platbách, podobne ako v predchádzajúcich rokoch; povzbudzuje agentúru, aby 
pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie optimálneho využitia pridelených 
rozpočtových prostriedkov;

4. poukazuje na to, že v roku 2018 agentúra zaznamenala zvýšenie platobných operácií o 
23 % v dôsledku nárastu činnosti, a to bez použitia dodatočných zdrojov;

5. s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonala 98 % činností zahrnutých do jej 
ročného pracovného programu, pričom v roku 2017 to bolo 93 %; zdôrazňuje, že v roku 
2018 agentúra koordinovala 26 922 inšpekcií, čo je nárast o 28,46 %; 

6. berie na vedomie, že 83 % operácií, ktoré agentúra vykonala prostredníctvom 
prenajímaných prostriedkov, boli viacúčelové operácie, konkrétne v Stredozemnom a 
Baltskom mori; domnieva sa, že táto skutočnosť odráža súčinnosť a dobrú spoluprácu 
medzi agentúrou, EMSA a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(Frontex) v súlade s trojstrannou pracovnou dohodou; 

7. domnieva sa, že úloha agentúry pri podpore zriadenia agentúry Frontex by v žiadnom 
prípade nemala ohroziť hlavnú činnosť agentúry ako orgánu Únie zodpovedného za 
organizovanie operačnej koordinácie činností v oblasti kontroly rybolovu a 
poskytujúceho pomoc v danej oblasti členským štátom a Komisii, keďže by to mohlo 
viesť k oslabeniu dohľadu nad rybolovom a nárastu nezákonného, nenahláseného a 
neregulovaného (NNN) rybolovu; preto zdôrazňuje, že je potrebné agentúre poskytnúť 
primerané finančné a ľudské zdroje zodpovedajúce jej rastúcim úlohám;

8. poznamenáva, že agentúra podporovala politiku rovnakého zaobchádzania zameranú na 
zlepšenie rodovej rovnováhy medzi svojimi zamestnancami; konštatuje, že po tom, ako 
správna rada v roku 2017 prijala vykonávacie pravidlá pre predchádzanie obťažovaniu, 
agentúra začala a úspešne dokončila výberové konanie na dôverných poradcov a v roku 
2018 zorganizovala informačné stretnutia pre zamestnancov týkajúce sa predchádzania 
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obťažovaniu; konštatuje, že agentúra k 31. decembru 2018 zamestnávala 44 % žien; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že percentuálny podiel žien v platovej triede AD 8 
alebo vyšších bol len 15 %, čo je o sedem percentuálnych bodov menej než v roku 
2017; vyzýva agentúru, aby posilnila svoju politiku v oblasti rodovej rovnováhy;

9. zdôrazňuje, že agentúra prijala v júni 2018 rozhodnutie o uverejňovaní informácií o 
stretnutiach s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami a že v 
nadväznosti na dohodu medzi Parlamentom a Komisiou o registri transparentnosti bude 
agentúra na svojom webovom sídle uverejňovať stretnutia výkonného riaditeľa a 
zamestnancov s lobistami;

10. poznamenáva, že po prípravných prácach v roku 2017 agentúra zaviedla v roku 2018 
systém riadenia informačnej bezpečnosti založený na medzinárodnej norme ISO 27001, 
ktorého cieľom je chrániť agentúru pred technologickými rizikami a zachovávať 
dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií; 

11. zdôrazňuje aktívnu úlohu a pridanú hodnotu agentúry v projekte pre zlepšenie 
regionálneho riadenia rybolovu v západnej Afrike (PESCAO) na účely rozvoja kapacít 
na boj proti NNN rybolovným činnostiam a zlepšenia riadenia rybolovných zdrojov v 
západnej Afrike; vyzdvihuje tri operácie vykonané v roku 2018, ktoré zahŕňali Senegal, 
Gambiu, Guineu-Bissau, Guineu-Konakry, Sierra Leone, Kapverdy a Mauritániu;

12. uznáva kvalitu a význam úloh, ktoré agentúra vykonáva, a víta jej konzistentnosť a 
veľmi dobré výsledky, ktoré od svojho vzniku dosiahla;

13. zdôrazňuje význam úlohy agentúry pri vykonávaní spoločnej rybárskej politiky a 
dosahovaní jej cieľov, najmä pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky, keďže členské 
štáty čelia ťažkostiam pri jej plnení;

14. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie jej rozpočtu za 
rozpočtový rok 2018.
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