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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam úloh Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a 
víta jej efektívnu a účinnú činnosť, ktorej svedkom bol Výbor pre rybné hospodárstvo 
počas návštevy agentúry v júni 2010 a ktorú preskúma opäť pri svojej budúcej návšteve v 
roku 2012;

2. upozorňuje na potvrdenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka vykazuje rozpočet 
vo výške 11 000 000 EUR a verne vyjadruje finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 
2010 a že výsledky jej operácií a hotovostných tokov za rozpočtový rok ukončený k 
uvedenému dňu sú v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtového nariadenia;

3. vyjadruje spokojnosť v súvislosti s vyhlásením Dvora audítorov, že príslušné operácie 
súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok ukončený 
31. decembrom 2010 sú zo všetkých vecných hľadísk zákonné a správne;

4. vyjadruje uspokojenie nad tým, že sa adekvátne zohľadňujú a riešia odporúčania systému 
vnútorného auditu; s uspokojením konštatuje, že agentúra z hľadiska nákladov efektívne 
využíva oddelenie vnútorného auditu spolu s Európskou námornou bezpečnostnou 
agentúrou a že by to mohlo poslúžiť ako príklad najlepšieho postupu pre iné agentúry;

5. žiada však Dvor audítorov, aby pokračoval v kontrole postupov prijímania zamestnancov 
a obstarávania agentúry; v tejto súvislosti upozorňuje agentúru na pripomienky k 
odsekom 5 až 10 (týkajúce sa nedostatkov v postupoch verejného obstarávania v prípade 
niektorých agentúr) a 12 až 14 (týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov) zo svojho 
uznesenia z 10. mája 2011 o absolutóriu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné 
hospodárenie a kontrola agentúr EÚ1;

6. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva 
Spoločenstva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0163.
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