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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban a „hivatal”) 

2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról szóló számvevőszéki jelentést; 

2. elismeri a hivatal által ellátott feladatok minőségét és fontosságát, és üdvözli annak 

állhatatosságát és a létrehozása óta elért nagyon jó eredményeket; 

3. elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék nyilatkozata szerint a 2014-es pénzügyi évre 

vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek 

voltak; 

4. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megerősítette, hogy a hivatal maradéktalanul 

végrehajtotta a 2013-as pénzügyi évről szóló számvevőszéki jelentésben tett 

megjegyzésekre adott válaszként hozott kiigazító intézkedéseket; 

5. kiemeli a kiváló végrehajtási arány folytatódását, amely a kötelezettségvállalási 

előirányzatok tekintetében 99%-os volt, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 88%-

kal az előző évhez képest javult; sürgeti a hivatalt, hogy folytassa a számára juttatott 

előirányzatok optimális felhasználásának biztosítására irányuló erőfeszítéseit; 

6. elismeri, hogy a hivatal jelentős mértékben hozzájárult a megreformált közös halászati 

politika céljainak végrehajtásához; üdvözli, hogy a hivatal szorosan bevonta a 

tagállamokat a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének megszervezésébe a halászati 

tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének javítása, az együttműködés elősegítése, 

az interoperabilitás előmozdítása és közös kapacitások kialakítása révén; 

7. elismeri, hogy a hivatalnak a 2013-as szinten befagyasztott költségvetésből és csökkentett 

személyzettel kell végrehajtania a közös halászati politikával kapcsolatos új feladatokat, 

és emlékeztet arra, hogy hangsúlyozni kell azt is, hogy a személyzet körében szükség van 

a nemek közötti egyensúlyra; 

8. hangsúlyozza, hogy a megreformált közös halászati politika célkitűzései azzal járnak, 

hogy az ellenőrzések és e célok összehangolása kulcsszerepet játszanak, és hogy ennek 

következtében fokozni kell a hivatal rendelkezésére álló pénzügyi és humán 

erőforrásokat; 

9. emlékeztet arra, hogy erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri ágazatban működő 

egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából a 

tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása 

érdekében; 

10. üdvözli a hivatal által a növekvő kihívások közepette észszerűsítés, egyszerűsítés és a 

szervezet karcsúsítása révén üzleti modellje megerősítésére tett erőfeszítéseket; 

11. hangsúlyozza, hogy értékelni kell annak lehetőségét, hogy az elkövetkező években 

növekedjenek a hivatal működésére fordított előirányzatok; 
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12. javasolja a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es 

pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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