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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūros (toliau – Agentūra) 2019 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, 
Agentūros metinę 2019 m. veiklos ataskaitą ir Agentūros administracinės valdybos 
analizę bei to ataskaitos įvertinimą;

2. džiaugiasi Audito Rūmų pareiškimu, kad 2019 finansinių metų Agentūros metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog Agentūra atliko visus taisomuosius 
veiksmus, nurodytus Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų pateiktose 
pastabose; 

3. pažymi, kad 2019 m. Agentūra gavo 16,7 mln. EUR įnašą iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto, t. y. 0,4 proc. mažiau, palyginti su 2018 m.; palankiai vertina tai, kad 
2019 m. Agentūrai pavyko įvykdyti savo biudžetą 99,9 proc. įsipareigojimų ir 
86 proc. – mokėjimų atveju;

4. primena žvejybos veiklos kontrolės svarbą siekiant bendros žuvininkystės politikos 
(BŽP) tikslų; pripažįsta, kad Agentūra labai prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo; 
pabrėžia, kad šiuo metu vykdomas Žuvininkystės kontrolės reglamento 
persvarstymas ir Agentūros darbo krūvis išaugs; todėl pabrėžia, kad ateinančiais 
metais reikės padidinti Agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

5. palankiai vertina nuo 2017 m. nuolat gerėjantį Agentūros darbo programos 
įgyvendinimo lygį: 2019 m. jis siekė 99 proc., palyginti su 98 proc. 2018 m. ir 
93 proc. 2017 m.; taip pat pažymi, kad 2019 m. Agentūra koordinavo 32 381 
žvejybos laivų inspektavimą, po kurio nustatyti 1 487 įtariami pažeidimai, t. y. 
atitinkamai 20,2 proc. ir 107,8 proc. didesni rodikliai nei 2018 m.; mano, kad šie 
skaičiai rodo, jog patikrinimai ir tolesni veiksmai tebėra esminė priemonė siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi BŽP taisyklių;

6. palankiai vertina tai, kad nuo 2017 m. sėkmingai veikia trišalis Agentūros, Europos 
jūrų saugumo agentūros (EMSA) ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 
(FRONTEX) darbo susitarimas; pažymi, kad Agentūra daro pažangą, kad iki 2020 
m. būtų pasiekti šio susitarimo tikslai; ragina Agentūrą toliau dėti pastangas šia 
kryptimi; mano, kad šis susitarimas yra Europos agentūrų sinergijos pavyzdys, kuris 
turėtų būti įkvėpimo šaltinis kitoms agentūroms kitose srityse;

7. pažymi, kad 2019 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas 100 proc.: iš 61 laikinųjų 
darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 61 laikinieji 
darbuotojai;

8. atkreipia dėmesį į Agentūros politiką skatinti vienodą požiūrį į darbuotojus ir lyčių 
pusiausvyros tikslą skaičiaus, pareigų lygio ir atsakomybės lygio požiūriu; atkreipia 
dėmesį į tai, kad 2019 m. gruodžio 31 d. moterys sudarė 46 % visų darbuotojų; 
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apgailestauja dėl to, kad moterys sudaro tik 26 proc. AD 8 ar aukštesnio lygio 
darbuotojų; vis dėlto pažymi, kad šis skaičius pagerėjo 9 procentiniais punktais, 
palyginti su 2018 m., ir 2 procentiniais punktais, palyginti su 2017 m.; ragina 
Agentūrą toliau dėti pastangas įgyvendinant lyčių politiką;

9. apgailestauja, kad, nepaisant 2018 m. birželio mėn. Agentūros įsipareigojimo savo 
interneto svetainėje skelbti atitinkamus vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų 
susitikimus su interesų grupių atstovais, iki šiol nepaskelbta apie jokį posėdį; ragina 
Agentūrą laikytis savo įsipareigojimo ir reguliariai atnaujinti specialų šiai 
informacijai skirtą savo interneto svetainės tinklalapį;

10. siūlo patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2019 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas.


