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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; uzsver, ka nav tādu Revīzijas 
palātas konstatējumu, saistībā ar kuriem vēl nav tikušas veiktas darbības;

3. norāda, ka, neraugoties uz to, ka kopš 2017. gada saistībā ar jaunajiem uzdevumiem, 
kas paredz sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Jūras 
drošības aģentūru (EMSA) atbalstīt robežsardzes funkcija valsts un Savienības līmenī, 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 %; mudina Aģentūru arī turpmāk censties 
nodrošināt piešķirto apropriāciju optimālu izlietojumu;

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, EMSA un Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūru (Frontex), ko tās īsteno saskaņā ar trīspusējo darba vienošanos; 

7. uzskata, ka Aģentūras loma Frontex izveides veicināšanā nekādā gadījumā nedrīkst 
traucēt Aģentūras pamatdarbībai, ko tā īsteno kā Savienības struktūra, kas ir atbildīga 
par zvejas kontroles darbību operatīvo koordināciju un palīdzības sniegšanu 
dalībvalstīm un Komisijai šajā jomā, jo tas var vājināt zvejas uzraudzību un palielināt 
nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju; 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 pēc tam, kad 2017. gadā tās valde pieņēma 
īstenošanas noteikumus par aizskarošu izturēšanos darbavietā, Aģentūra īstenoja un 
veiksmīgi noslēdza uzaicinājuma procedūru konfidenciālo konsultantu noalgošanai, lai 
2018. gadā darbiniekiem rīkotu informatīvas sanāksmes par aizskarošas izturēšanās 
novēršanu; norāda, ka 2018. gada 31. decembrī 44 % no Aģentūras darbiniekiem bija 
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sievietes; pauž nožēlu, ka sieviešu īpatsvars AD8 vai augstākos amatos bija 15 %, par 
7 % mazāk kā 2017. gadā; aicina Aģentūru nostiprināt dzimumu līdzsvara politiku;

9. norāda, ka Aģentūra 2018. gada jūnijā pieņēma lēmumu par informācijas publiskošanu 
par sanāksmēm ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām un ka pēc Parlamenta 
un Komisijas vienošanās par pārredzamības reģistru Aģentūra savā tīmekļa vietnē 
publiskos arī attiecīgās izpilddirektora un darbinieku sanāksmes ar lobistiem;

10. norāda, ka pēc 2017. gadā veiktajiem sagatavošanas darbiem Aģentūra 2018. gadā 
ieviesa informācijas drošības pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz starptautisko 
standartu ISO 27001, ar mērķi aizsargāt Aģentūru no tehnoloģijās balstītiem riskiem un 
saglabāt informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību; 

11. uzsver Aģentūras aktīvo lomu un pievienoto vērtību projektā reģionālās zivsaimniecības 
pārvaldības uzlabošanai Rietumāfrikā (PESCAO), kas paredz attīstīt spējas apkarot 
NNN zvejas darbības un uzlabot zvejas resursu pārvaldību Rietumāfrikā; uzsver trīs 
2018. gadā veiktās operācijas, kurās piedalījās Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, 
Gvineja-Konakri, Sjerraleone, Kaboverde un Mauritānija;

12. atzīst Aģentūras veikto uzdevumu kvalitāti un nozīmību un atzinīgi vērtē tās 
konsekvenci un ļoti labos rezultātus, kas sasniegti kopš tās izveides;

13. uzsver Aģentūras svarīgo lomu kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanā un tās 
mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz izkraušanas pienākumu, kas dalībvalstīm ir grūti 
īstenojams;

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