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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej 
„Agencją”) za rok budżetowy 2018, roczne sprawozdanie z działalności Agencji za 
2018 r. oraz analizę i ocenę tego sprawozdania dokonane przez Zarząd;

2. wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego 
potwierdzającym legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw sprawozdania 
finansowego Agencji za rok budżetowy 2018; 

3. podkreśla, że choć od 2017 r. znacznie zwiększono budżet Agencji w związku z jej 
nowymi zadaniami, Agencji udało się prawidłowo wykonać budżet w 2018 r., kiedy 
wskaźnik wykonania zobowiązań wyniósł 99,7 %, a płatności – 87,6 %, podobnie jak w 
poprzednich latach budżetowych; 

4. zwraca uwagę, że w 2018 r. liczba zrealizowanych przez Agencję transakcji płatniczych 
wzrosła o 23 % w związku ze wzrostem aktywności, bez wykorzystania dodatkowych 
zasobów;

5. z zadowoleniem zauważa, że Agencja zrealizowała 98 % działań ujętych w rocznym 
programie prac w porównaniu z 93 % w 2017 r.; podkreśla, że w 2018 r. Agencja 
skoordynowała 26 922 inspekcje, co stanowi wzrost o 28,46 %; 

6. zwraca uwagę, że 83 % operacji zrealizowanych dzięki środkom udostępnionym przez 
Agencję to operacje wielozadaniowe, głównie na Morzu Śródziemnym i Morzu 
Bałtyckim; uważa, że fakt ten odzwierciedla synergię i dobrą współpracę między 
Agencją, Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu i agencją Frontex zgodnie z 
trójstronnym porozumieniem roboczym; 

7. uważa, że rola, jaką Agencja odgrywa we wspieraniu tworzenia Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej, nie powinna w żaden sposób zagrażać podstawowej 
działalności Agencji jako organu Unii odpowiedzialnego za organizację operacyjnej 
koordynacji działań w zakresie kontroli rybołówstwa; podkreśla w związku z tym 
potrzebę zapewnienia Agencji odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, 
proporcjonalnych do jej coraz liczniejszych zadań;

8. zauważa, że Agencja promowała politykę równego traktowania mającą na celu poprawę 
równowagi płci wśród jej pracowników; zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. ogólny 
odsetek personelu płci żeńskiej wynosił 44 %; ubolewa, że odsetek kobiet w grupie 
zaszeregowania AD8 lub wyższej wyniósł 15 %, czyli o 7 punktów procentowych 
poniżej poziomu osiągniętego w 2017 r.; wzywa Agencję do wzmocnienia polityki 
równowagi płci;

9. proponuje udzielić dyrektorowi zarządzającemu Agencji absolutorium z wykonania 
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budżetu Agencji za rok budżetowy 2018.


