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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības aģentūras 
(“Aģentūra”) gada pārskatiem par 2018. finanšu gadu, Aģentūras 2018. gada darbības 
pārskatu un tās valdes veikto minētā pārskata analīzi un izvērtējumu;

2. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas paziņojumu par to, ka Aģentūras 2018. finanšu 
gada pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

3. norāda, ka, neraugoties uz to, ka kopš 2017. gada saistībā ar jaunajiem uzdevumiem ir 
ievērojami palielināts Aģentūras budžets, tā līdzīgi kā iepriekšējos finanšu gados arī 
2018. gadā ir veiksmīgi izpildījusi savu budžetu — saistību un maksājumu apropriāciju 
izpildes līmenis bija attiecīgi 99,7 % un 87,6 %;

4. norāda, ka 2018. gadā Aģentūra saistībā ar aktivitātes pieaugumu saskārās ar 
maksājumu darījumu palielināšanos par 23 %, ko tā sedza, neizmantojot papildu 
resursus;

5. ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir izpildījusi 98 % no gada darba programmā 
iekļautajām darbībām salīdzinājumā ar 93 % 2017. gadā; uzsver, ka Aģentūra 
2018. gadā koordinēja 26 922 pārbaudes, kas ir par 28,46 % vairāk nekā iepriekšējā 
gadā;

6. norāda, ka 83 % no Aģentūras fraktēto kuģu īstenotajām operācijām bija vairākmērķu 
operācijas, kuras galvenokārt notika Vidusjūrā un Baltijas jūrā; uzskata, ka tas liecina 
par sinerģijām un labu sadarbību starp Aģentūru, Eiropas Jūras drošības aģentūru un 
Frontex, ko īsteno saskaņā ar trīspusējo darba vienošanos;

7. uzskata, ka Aģentūras loma Eiropas Robežu un krasta apsardzes izveides veicināšanā 
nekādā gadījumā nedrīkst traucēt Aģentūras pamatdarbībai, ko tā īsteno kā Savienības 
struktūra, kas ir atbildīga par zivsaimniecības kontroles darbību operatīvo koordināciju; 
uzsver nepieciešamību piešķirt Aģentūrai pienācīgus finanšu resursus un cilvēkresursus, 
kas atbilstu tās aizvien plašākajiem uzdevumiem;

8. norāda, ka Aģentūra ir veicinājusi vienlīdzīgas attieksmes politiku ar mērķi uzlabot tās 
personāla dzimumu līdzsvaru; norāda, ka 2018. gada 31. decembrī 44 % no Aģentūras 
darbiniekiem bija sievietes; pauž nožēlu, ka sieviešu īpatsvars AD8 vai augstākos 
amatos bija 15 %, kas ir par 7 % mazāk nekā 2017. gadā; aicina Aģentūru nostiprināt 
dzimumu līdzsvara politiku;

9. ierosina sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu 
gada budžeta izpildi.


