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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros užduočių svarbą ir džiaugiasi 
efektyvia ir rezultatyvia jos veikla, į kurią 2010 m. birželio mėn. apsilankymo agentūroje 
metu atkreipė dėmesį Žuvininkystės komitetas ir kurią ketina vėl tikrinti per kitą 
apsilankymą 2012 m.;

2. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų patvirtinimą, kad metinėse finansinėse ataskaitose, 
kuriose nurodomas 11 000 000 EUR biudžetas, teisingai pateikiama Agentūros finansinė 
būklė 2010 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų rezultatai 
ir pinigų srautai, vadovaujantis Finansinio reglamento nuostatomis;

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Agentūros finansinių metų, kurie baigėsi 
2010 m. gruodžio 31 d., metinėse finansinėse ataskaitose nurodyti sandoriai visais 
esminiais požiūriais teisėti ir tvarkingi;

4. džiaugiasi, kad tinkamai atsižvelgta į Vidaus audito tarnybos rekomendacijas ir imtasi 
priemonių; su džiaugsmu pažymi, kad Vidaus audito skyriaus paslaugomis ekonomiškai 
naudojasi taip pat ir Europos jūrų saugumo agentūra, ir tokia pažangi praktika galėtų būti 
pavyzdys kitoms agentūroms;

5. vis dėlto prašo Auditų Rūmų toliau tikrinti Agentūros įdarbinimo ir viešųjų pirkimų 
procedūras; šiuo klausimu atkreipia Agentūros dėmesį į 2011 m. gegužės 10 d. 
rezoliucijos „2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų 
valdymas ir kontrolė“1 5–10 dalyse (susijusiose su viešųjų pirkimų procedūrų trūkumais 
keliose agentūros) ir 12–14 dalyse (susijusiose su įdarbinimo procedūromis) pateiktas 
pastabas;

6. siūlo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui suteikti 
patvirtinimą, kad Agentūros 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0163.
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