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NÁVRHY

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

1. berie na vedomie správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky 
Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 
2019, výročnú správu o činnosti agentúry za rok 2019 a analýzu a hodnotenie tejto 
správy správnou radou agentúry;

2. vyjadruje spokojnosť s vyhlásením Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2019 sú zákonné a správne; berie na 
vedomie, že Dvor audítorov potvrdil, že agentúra vykonala všetky nápravné 
opatrenia, ktoré navrhol vo svojej správe za rozpočtový rok 2018; 

3. konštatuje, že agentúra dostala v roku 2019 zo všeobecného rozpočtu Únie príspevok 
vo výške 16,7 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zníženie o 
0,4 %; poukazuje na to, že agentúra dostáva jedny z najnižších rozpočtových 
prostriedkov zo všetkých agentúr Únie; víta skutočnosť, že agentúre sa v roku 2019 
podarilo dosiahnuť mieru plnenia rozpočtu 99,9 % v záväzkoch a 86 % v platbách;

4. pripomína význam kontroly rybárstva pri dosahovaní cieľov spoločnej rybárskej 
politiky (SRP); uznáva zásadný prínos agentúry k plneniu týchto cieľov; zdôrazňuje, 
že prebiehajúca revízia nariadení týkajúcich sa kontroly rybárstva povedie 
k zvýšeniu pracovného zaťaženia agentúry; zdôrazňuje nekonzistentnosť snahy 
o vykonávanie rastúcich úloh bez dostatočných zdrojov; zdôrazňuje preto, že 
v nadchádzajúcich rokoch bude potrebné zvýšiť finančné a ľudské zdroje agentúry;

5. víta neustále zlepšovanie miery plnenia pracovného programu agentúry od roku 
2017, ktorá v roku 2019 dosiahla 99 % v porovnaní s 98 % v roku 2018 a 93 % 
v roku 2017; ďalej konštatuje, že agentúra v roku 2019 koordinovala 32 381 
inšpekcií rybárskych plavidiel, ktoré viedli k zisteniu 1 487 podozrení z porušenia 
predpisov, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárasty o 20,2 % a 107,8 %; 
domnieva sa, že tieto údaje dokazujú, že inšpekcie a následné opatrenia sú naďalej 
kľúčovým nástrojom na zabezpečenie dodržiavania pravidiel SRP;

6. víta, že od roku 2017 dobre funguje trojstranná pracovná dohoda medzi agentúrou, 
Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) a Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex); konštatuje, že agentúra je na dobrej ceste 
k dosiahnutiu cieľov tejto dohody do konca roku 2020; vyzýva agentúru, aby 
pokračovala v úsilí v tomto smere; domnieva sa, že táto dohoda je príkladom 
súčinnosti medzi agentúrami Únie, ktorý by mal inšpirovať agentúry v iných 
oblastiach;

7. vyzdvihuje pomoc, ktorú agentúra poskytuje Komisii, pokiaľ ide o spoluprácu 
s tretími krajinami, a kľúčovú úlohu agentúry pri zabezpečovaní rovnakých 
podmienok pre všetky pobrežné štáty; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zvýšiť 
zdroje pridelené agentúre, aby bolo možné zvládnuť zvýšené pracovné zaťaženie 
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spôsobené vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie a akékoľvek možné dôsledky 
nového vzťahu pre rámec kontroly rybárstva;

8. konštatuje, že k 31. decembru 2019 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, 
pričom zo 61 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie bolo 
vymenovaných 61 dočasných zamestnancov;

9. berie na vedomie politiku agentúry zameranú na podporu rovnakého zaobchádzania 
so zamestnancami a jej cieľ rodovej rovnosti, pokiaľ ide o počty, platové triedy aj 
úroveň zodpovednosti; berie na vedomie, že k 31. decembru 2019 agentúra 
zamestnávala 46 % žien; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy predstavujú len 26 
% zamestnancov v platových triedach od AD 8 vyššie; berie však na vedomie, že táto 
miera sa zvýšila o 9 bodov v porovnaní s rokom 2018 a o 2 body v porovnaní 
s rokom 2017; vyzýva agentúru, aby pokračovala v úsilí zameranom na politiku 
rodovej parity;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek záväzku z júna 2018 zverejňovať na 
svojom webovom sídle informácie o relevantných schôdzach výkonného riaditeľa 
a zamestnancov so zástupcami záujmových skupín agentúra zatiaľ nezverejnila 
žiadne takéto informácie; vyzýva agentúru, aby splnila svoj záväzok a pravidelne 
aktualizovala svoju webovú stránku vyhradenú na poskytovanie týchto informácií;

11. navrhuje udeliť výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie jej rozpočtu 
za rozpočtový rok 2019.
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