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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приема за сведение доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) за финансовата 

2014 година; 

2. признава качеството и значението на задачите, които изпълнява Агенцията, и 

приветства нейната последователност и много добрите резултати, постигнати от 

създаването ѝ насам; 

3. изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, 

свързани с годишните отчети за финансовата 2014 година, за законосъобразни и 

редовни; 

4. отбелязва факта, че Сметната палата потвърди пълното изпълнение от страна на 

Агенцията на корективните действия, предприети в отговор на направените 

коментари в доклада ѝ за финансовата 2013 година; 

5. подчертава, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения 

(99%) и на бюджетните кредити за плащания (88%) продължава да бъде отлична, 

като се е увеличила за бюджетните кредити за плащания спрямо предходната 

година; насърчава Агенцията да продължи да полага усилия, за да гарантира 

оптималното усвояване на отпуснатите бюджетни кредити; 

6. признава важния принос на Агенцията за изпълнението на целите на 

реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР); приветства 

тясното сътрудничество на Агенцията с държавите членки при организирането на 

мониторинга на задължението за разтоварване на сушата посредством подобряване 

на контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството, улесняване 

на сътрудничеството, насърчаване на оперативната съвместимост и изграждане на 

общ капацитет; 

7. признава, че Агенцията трябва да изпълнява новите задачи в областта на ОПОР със 

замразен на равнището от 2013 г. бюджет и намален персонал, и припомня, че 

трябва също така да се подчертае необходимостта от баланс между половете сред 

персонала; 

8. подчертава, че политическите цели на реформираната ОПОР означават, че техният 

контрол и координация играят решаваща роля и че поради това е необходимо да се 

увеличат финансовите и човешките ресурси, с които разполага Агенцията; 

9. припомня значението на укрепването на мандата на Агенцията, за да се създадат 

съвместни оперативни дейности с други европейски агенции в морския сектор с 

цел предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на 

европейските служби за брегова охрана; 
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10. приветства усилията, които Агенцията полага в контекста на нарастващите 

предизвикателства, за да укрепи своя бизнес модел посредством рационализиране, 

опростяване и оптимизиране на организацията; 

11. подчертава необходимостта от извършване на оценка на възможността за 

увеличаване на бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите 

години; 

12. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията 

във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година. 
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