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PASIŪLYMAI 

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į Agentūros 2015 m. metinę ataskaitą ir Audito Rūmų ataskaitą dėl 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) 2015 finansinių metų 

metinių finansinių ataskaitų; 

2. pažymi, kad Audito Rūmai privalo pateikti Parlamentui ir Tarybai Agentūros metinių 

finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

patikinimo pareiškimą;  

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai paskelbė, jog Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose 

visais reikšmingais aspektais tinkamai pateikiama jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 

31 d. ir 2015 m. veiklos rezultatai bei pinigų srautai ir kad 2015 finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

4. mano, kad Agentūra veikia labai ekonomiškai, nors ateinančiais metais būtina didinti jos 

žmogiškuosius ir finansinius išteklius; 

5. pažymi, kad Agentūra, siekdama įgyvendinti naują bendrą žuvininkystės politiką, naujas 

užduotis įvykdė su 2013 m. lygmens įšaldytu 9,2 mln. EUR biudžetu; 

6. apgailestauja dėl to, kad neskiriama jokio dėmesio Agentūros darbuotojų darbo sąlygoms, 

nors jie atlieka svarbiausią vaidmenį vykdydami papildomas užduotis ir nedidinamas jų 

skaičius; 

7. pažymi, kad dėl faktinio Agentūros biudžeto sumažinimo jai buvo sunkiau įgyvendinti 

savo tikslą organizuoti valstybių narių kontrolės ir patikrinimo veiklos operatyvų 

koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir vienodai taikomos bendros 

žuvininkystės politikos taisyklės; 

8. pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant reformuotą bendrą žuvininkystės 

politiką ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti laimikį ir 

žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus; todėl pabrėžia, 

kad reikėtų įvertinti galimybę ateinančiais metais numatyti daugiau asignavimų, skirtų 

Agentūros veiklai; 

9. apgailestauja dėl to, kad sumažinus Agentūros išteklius ir pajėgumus gali susilpnėti 

žuvininkystės kontrolė ir padidėti neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos 

žvejybos mastai, o tai pakenktų socialiniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam sektoriaus 

tvarumui; 

10. atkreipia dėmesį į puikų 2015 finansinių metų įsipareigojimų asignavimų (100 proc.) ir 

mokėjimų asignavimų (92,2 proc.) įgyvendinimo lygį;  

11. palankiai vertina Agentūros pareiškimą, kad 2015 m. nebuvo pavėluotų mokėjimų ir kad 

vidutinis mokėjimų terminas buvo 20 dienų, o tai yra puikus rodiklis; 
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12. pažymi, kad naujoji Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, 

kad Agentūra turės vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį 

bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių; 

13. primena, kad svarbu stiprinti Agentūros įgaliojimus, kad būtų įgyvendinami bendri 

veiksmai su kitomis jūrų sektoriuje veikiančiomis Sąjungos agentūromis, siekiant užkirsti 

kelią nelaimėms jūroje ir koordinuoti Europos pakrančių apsaugos pajėgų funkcijas; 

14. pažymi, kad 2016 m. buvo labai svarbūs metai įgyvendinant naująją bendrą žuvininkystės 

politiką dėl įpareigojimo iškrauti laimikį taisyklių ir kad, norint operatyviai koordinuoti 

valstybių narių žuvininkystės kontrolės ir patikrinimų veiklą, reikia atitinkamų 

žmogiškųjų ir finansinių išteklių; reiškia susirūpinimą dėl to, kad priedugnio žvejybos 

subjektams praktiškai sunku vykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį ir mano, kad vykdant 

stebėseną reikia atsižvelgti į šiuos sunkumus; 

15. pažymi, kad Agentūra, siekdama laikytis savo įgaliojimų ir naujų politikos tikslų ir 

apskritai gerindama pakrančių apsaugos funkcijas, nuo 2017 m. didina savo finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius tam, kad Agentūra galėtų patenkinti savo būsimus poreikius ir 

įgyvendinti naujus siekius, taip pat pabrėžia, kad reikia įvertinti galimybę ateinančiais 

metais didinti biudžeto asignavimus Agentūros veiklai, susijusiai su žuvininkystės 

priežiūra; 

16. siūlo patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų 

biudžetas įvykdytas. 
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