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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 metinę ataskaitą dėl Agentūros 2017 finansinių metų ir 
į Agentūros metinę 2017 m. veiklos ataskaitą;

2. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog 2017 finansinių metų metinėse finansinėse 
ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

3. palankiai vertina tai, kad Agentūros biudžetas 2017 m. gerokai padidėjo – 86 proc., 
palyginti su 2016 m. biudžetu, be kita ko, veiklos biudžetas padidėjo 295 proc. ir 
darbuotojų skaičius iš viso padidėjo 10 (20 proc.);

4. pabrėžia, kad 2017 m. buvo išskirtiniai metai EFCA, nes dėl tokio bendro biudžeto ir 
darbuotojų skaičiaus padidėjimo ji galėjo svariai prisidėti prie Europos pakrančių 
apsaugos pajėgumų didinimo;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant tokio kelis kartus padidėjusio biudžeto ir su tuo 
susijusių patirtų sunkumų, EFCA sugebėjo išlaikyti gerą biudžeto vykdymo rodiklį –
įvykdė 99 proc. įsipareigojimų ir 74 proc. mokėjimų; įdėjusi racionalizavimo ir 
efektyvumo didinimo pastangų (95 proc. finansinių operacijų dabar valdoma 
elektroniniu būdu), Agentūra per praėjusius metus sugebėjo įvykdyti 15 proc. daugiau 
mokėjimų tam skyrusi tiek pat žmogiškųjų išteklių;

6. sutinka, kad išlaikyti tokį pat aukštą inspektavimo lygį kaip 2016 m. buvo nelengva, 
atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaudama Agentūra vykdė Europos pakrančių apsaugos 
funkcijas;

7. vis dėlto primygtinai nurodo, kad pagrindinė inspektavimo veikla, atsižvelgiant į 
įpareigojimą iškrauti laimikį, yra nepaprastai svarbi;

8. todėl tvirtai pritaria tam, kad ir ateinančiais metais būtų skiriamas padidintas biudžetas 
(pagal ES biudžeto įnašo dydį EFCA ir toliau užimtų 25 vietą tarp 41 ES agentūros);

9. papildomai pabrėžia, kad reikia skirti netgi dar daugiau išteklių, kad būtų galima įveikti 
padidėjusį darbo krūvį, susijusį su „Brexit“ įsigaliojimu ir galimomis labai svarbiomis 
jo pasekmėmis žuvininkystės kontrolės sistemai;

10. ragina Agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką, siekiant pralenkti tradiciškai vyrų 
dominuojamą sektorių, iš kurio ateina Agentūros ekspertai; nepaisant to, kad daugumą 
vykdomojo direktoriaus ir Išteklių ir IT skyriaus personalo sudaro moterys, tik 22 proc. 
AD 8 ir aukštesnės kategorijos darbuotojų yra moterys;

11. dar kartą išreiškia nuomonę, kad derėtų paskirti vieną Europos Parlamento narį į 
Agentūros administracinę valdybą, siekiant padidinti jos institucinį skaidrumą, ypač 
valdybai tvirtinant biudžetą; siūlo šiuo valdybos nariu rinkti Europos Parlamento 
Žuvininkystės komiteto narį.
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