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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí výroční zprávu Účetního dvora o agentuře za rozpočtový rok 2017 a 
také výroční zprávu o činnosti agentury za rok 2017;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá 
účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017, za legální a správné;

3. vítá značné navýšení rozpočtu v roce 2017, o 86 % více oproti rozpočtu na rok 2016, 
včetně navýšení operačního rozpočtu o 295 % a čistého nárůstu počtu stálých 
zaměstnanců o 10 (20 %);

4. zdůrazňuje, že rok 2017 byl pro Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu výjimečný, 
přičemž toto celkové navýšení jí umožnilo významným dílem přispět k budování 
kapacity Evropské pobřežní stráže;

5. podotýká, že navzdory tomuto mnohanásobnému rozpočtu a s tím spojeným potížím se 
agentuře podařilo udržet dobrou míru plnění rozpočtu, a to 99 % u závazků a 74 % u 
plateb. Agentura vynaložila úsilí v oblasti racionalizace a účinnosti (95 % finančních 
transakcí je nyní spravováno elektronicky), díky čemuž byla schopna s týmiž lidskými 
zdroji zvládnout 15% nárůst plateb;

6. souhlasí s tím, že zachování stejně vysoké úrovně inspekcí od roku 2016 bylo v 
souvislosti se spoluprací na funkcích Evropské pobřežní stráže náročné;

7. trvá však na tom, že hlavní inspekční činnosti související s plněním povinnosti vykládky 
mají zásadní význam;

8. proto jednoznačně podporuje další navýšení rozpočtu v nadcházejících letech (co se 
týče příspěvku z rozpočtu EU, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu zůstává na 
25. místě z 41 agentur EU);

9. dále zdůrazňuje, že je nutné přidělování zdrojů ještě navýšit, aby bylo možné čelit 
navýšení pracovní zátěže kvůli vstupu Brexitu v platnost a kvůli jeho možným 
všeobecným důsledkům pro rámec kontroly rybolovu;

10. vyzývá agenturu, aby dále pracovala na politice rovnoměrného zastoupení mužů a žen, 
a překonala tak představu, že tato oblast a její odborné pozice patří tradičně mužům: v 
oddělení výkonného ředitele a v oddělení zdrojů a IT tvoří většinu zaměstnanců ženy, 
avšak v platové třídě AD8 a výše tvoří ženy pouhých 22 %;

11. opět se domnívá, že členem správní rady agentury má být jmenován poslanec 
Evropského parlamentu, aby se posílila její institucionální transparentnost, zejména při 
schvalování rozpočtu touto radou; navrhuje v tomto ohledu, aby byl daný poslanec 
vybrán z členů Výboru Evropského parlamentu pro rybolov;
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