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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské 
agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok  2018, výroční 
zprávu agentury o činnosti za rok 2018 a analýzu a hodnocení této zprávy vypracované 
správní radou;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se zakládá 
účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2018, za legální a správné; 

3. poukazuje na to, že navzdory výraznému navýšení rozpočtu od roku 2017 v souvislosti 
s novými povinnostmi čerpala agentura v roce 2018 úspěšně svůj rozpočet, přičemž 
míra čerpání prostředků na závazky činila 99,7 % a prostředků na platby 87,6 %, a to v 
souladu s výsledky v předchozích letech; 

4. zdůrazňuje, že v roce 2018 agentura zvládla 23% navýšení platebních transakcí 
související s nárůstem činností, aniž by využila dodatečné zdroje;

5. s uspokojením konstatuje, že  agentura provedla 98 % činností zahrnutých do jejího 
ročního pracovního programu (ve srovnání s 93 % v roce 2017); poukazuje na to, že v 
roce 2018 agentura koordinovala 26 922 kontrol, což je nárůst o 28,46 %; 

6. všímá si, že u 83 % operací prováděných agenturou prostřednictvím pronajímaných 
prostředků se jednalo o víceúčelové operace, konkrétně ve Středozemí a v Baltském 
moři; domnívá se, že tato skutečnost odráží součinnost a dobrou spolupráci mezi 
agenturou, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a agenturou Frontex v souladu 
s třístrannou pracovní dohodou;  

7. domnívá se, že by úloha agentury při podpoře zřízení Evropské pohraniční a pobřežní 
stráže neměla za žádných okolností oslabovat hlavní činnost agentury jakožto subjektu 
Unie, který nese odpovědnost za organizaci operační koordinace kontrol v oblasti 
rybolovu; zdůrazňuje proto, že je třeba agentuře poskytnou přiměřené finanční a lidské 
zdroje, které budou odpovídat jejím rostoucím povinnostem;

8. poznamenává, že agentura podporovala politiku rovného zacházení, jejímž cílem je 
zlepšit vyvážené zastoupení žen a mužů mezi jejími zaměstnanci;  konstatuje, že k 31. 
prosinci 2018 tvořily ženy 44 % zaměstnanců; vyjadřuje politování nad tím, že 
procentní podíl žen funkční třídy AD 8 nebo vyšších tříd činilo 15 %, což je o 7 
procentních bodů méně než v roce 2017; vyzývá agenturu, aby posílila svou politiku v 
oblasti vyváženého zastoupení žen a mužů;

9. navrhuje udělit výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2018.


