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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, 
Agentūros metinę 2018 m. veiklos ataskaitą ir Administracinės valdybos analizę bei to 
pranešimo įvertinimą;

2. džiaugiasi Audito Rūmų pareiškimu, kad 2018 finansinių metų Agentūros metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

3. pabrėžia, kad nepaisant to, kad nuo 2017 m. biudžetas gerokai padidėjo dėl Agentūrai 
tekusių naujų užduočių, 2018 m. Agentūra sėkmingai įgyvendino biudžetą: 
įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 99,7 %, o mokėjimų asignavimų 
lygis buvo 87,6 %, taigi biudžeto įgyvendinimo lygis buvo panašus kaip ir praėjusiais 
finansiniais metais; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didesnio veiklos lygio 2018 m. Agentūra įvykdė 23 % 
daugiau mokėjimo operacijų, nesinaudodama papildomaisiais ištekliais;

5. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra įgyvendino net 98 % į savo 
metinę darbo programą įtrauktų užduočių, nors 2017 m. buvo įgyvendinta 93 %; 
pabrėžia, kad Agentūra 2018 m. suderino 26 922 patikrinimų, 28,46 % daugiau nei 
praeitais metais; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 83 %Agentūros frachtuojamais laivais atliktų operacijų buvo 
daugiatikslės ir atliktos, pavyzdžiui, Viduržemio ir Baltijos jūrose; mano, kad šis 
reiškinys atspindi sąveiką ir gerą trišalį bendradarbiavimą pagal trišalį darbo susitarimą 
tarp Agentūros, Europos jūrų saugumo agentūros ir Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros (FRONTEX); 

7. mano, kad Agentūros vaidmuo remiant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų 
susikūrimą neturėtų kenkti Agentūros pagrindinei veiklai, kuri, kaip Sąjungos įstaiga, 
yra atsakinga už žuvininkystės kontrolės veiklą, organizuojant veiklos koordinavimą; 
todėl pabrėžia poreikį Agentūrai suteikti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
kurie atitiktų jos didėjančias užduotis;

8. pažymi, kad Agentūra skatino vienodo požiūrio politiką, kuria siekė pagerinti lyčių 
pusiausvyrą tarp darbuotojų; atkreipia dėmesį, kad 2018 m. gruodžio 31 d. moterys 
sudarė 44 % visų darbuotojų; apgailestauja, kad tarp AD 8 ar aukštesnio pareigų lygio 
darbuotojų moterys sudaro tik 15 %, o tai 7 procentiniais punktais mažiau nei 2017 m.; 
ragina Agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką;

9. siūlo patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas.


