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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 съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Сметната палата относно годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 

2014 година; приема за сведение също така годишния доклад на Сметната палата 

относно финансовата 2014 година; приема за сведение годишния отчет за дейността 

за 2014 г. на ГД „Морско дело и рибарство“; взема предвид Специален доклад 

№ 11/2015 на Сметната палата относно споразуменията за партньорство в областта 

на рибарството; 

2. приема за сведение становищата на Сметната палата относно законосъобразността и 

редовността на свързаните с отчетите операции; отбелязва отрицателното становище 

на Сметната палата относно бюджетните кредити за плащания, по отношение на 

които общият процент на грешки е 4,4%, но че не се посочва конкретен процент 

грешки в областта на рибарството; призовава рибарството да се разглежда отделно, а 

не заедно със селското стопанство, за да се гарантира по-голяма прозрачност в 

областта на рибарството; 

3. отбелязва резервите на ГД „Морско дело и рибарство“ относно системата за 

управление и контрол за програмите на Европейския фонд за рибарство в някои 

държави членки; 

4. изразява увереност, че системата за вътрешен контрол, прилагана от ГД „Морско 

дело и рибарство“, предоставя достатъчно увереност за подходящото управление на 

риска, свързан със законосъобразността и редовността на операциите; 

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 

5. отбелязва, че приемането след 1 януари 2014 г. на програми със споделено 

управление за ЕФМДР и други европейски структурни и инвестиционни фондове 

доведе до техническо преразглеждане на Многогодишната финансова рамка с цел 

прехвърляне на неизползвани бюджетни кредити от 2014 г. към следващи години; 

6. изразява дълбокото си съжаление, че повечето държавите членки предадоха своята 

оперативна програма, свързана с ЕФМДР, много късно, което доведе до големи 

забавяния в мобилизирането на средства; припомня, че държавите членки 

отговарят за изпълнението на кредитите при споделено управление; 

7. счита, че държавите членки следва да подобрят инструментите и каналите, които 

използват, за предаване на информация на Комисията; препоръчва Комисията да 

упражнява по-голям натиск върху държавите членки да предоставят надеждни 

данни; 

8. настоятелно призовава Комисията да предоставя всякаква възможна подкрепа на 

държавите членки, с цел гарантиране на правилното и пълното използване на 

средствата по ЕФМДР, с висока степен на изпълнение и в съответствие със 
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съответните им приоритети и потребности, по-специално по отношение на 

устойчивото развитие на сектора на рибарството; 

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия 

9. приветства възлагането на управлението на ЕФМДР на Агенцията от 1 януари 

2014 г.; приема за сведение меморандума за разбирателство, подписан между ГД 

„Морско дело и рибарство“ и Агенцията на 23 септември 2014 г.; подчертава 

необходимостта от насърчаване на качествена подкрепа от страна на Агенцията за 

всички нейни бенефициенти по 19-те действия по ЕФМДР; 

Специален доклад на Европейската сметна палата № 11/2015 (процедура по 

освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г): 

Добре ли управлява Комисията Споразуменията за партньорство в областта на 

рибарството? 

10. приема за сведение елементите, съдържащи се в Специален доклад № 11/2015 

относно споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР); 

11. призовава Комисията да вземе предвид препоръките на Палатата; 

12. изразява съжаление за финансовите разходи, породени от недостатъчното 

използване на квотите тонаж, определени с наскоро приети протоколи; предлага 

плащанията за права на достъп да бъдат свързани по-тясно с действителния улов; 

призовава Комисията да гарантира, че отпускането на средства за секторна 

подкрепа е в съответствие с други плащания за бюджетна подкрепа и призовава за 

подобряване на резултатите, постигнати от държавите партньори при изпълнението 

на матрицата от общоприети действия; 

13. подчертава, че както посочва Палатата, все още има място за подобряване на 

взаимното допълване и съгласуваността между СПОР, договорени в рамките на 

един и същи регион, за да се използва в максимална стенен потенциалът им на 

регионално равнище; 

14. подчертава, че информацията, предоставена в независимите последващи оценки, 

невинаги е била достатъчно изчерпателна, последователна или съпоставима, което 

намалява полезността ѝ в процеса на вземане на решения и на преговори; отбелязва 

освен това, че тези оценки не предоставят достатъчно задълбочен анализ на 

степента, до която СПОР изпълняват своите цели, като напр. препратки към 

заетостта в регионите на ЕС, зависещи от риболова или информация относно 

предлагането на риба на пазара на ЕС; 

15. изразява загриженост относно липсата на надеждна информация относно рибните 

запаси и риболовното усилие на вътрешните риболовни флоти или на други 

чуждестранни флоти, на които също е бил предоставен достъп, тъй като една от 

основните цели на СПОР е да се извършва риболов само на излишните запаси от 

риба, а това се оказа много трудно за прилагане на практика; 

16  изразява загриженост, че риболовните операции могат да бъдат прекъсвани в 

периода между два протокола; призовава Комисията да гарантира правната и 
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икономическата сигурност на операторите като осигури непрекъснатост на 

риболовните операции в периода между два протокола; 

17. настоятелно призовава Комисията да наблюдава по-отблизо предоставянето на 

секторна подкрепа, за да се гарантира нейната ефективност; 

18. подчертава необходимостта от ефикасен мониторинг на финансираните от Съюза 

действия за подпомагане на сектора в рамките на международните споразумения с 

помощта на възможно най-подробни матрични таблици; подчертава освен това, че 

следва да се отправи призив за увеличаване на дела на секторната подкрепа; 

изразява твърдото си убеждение, че търговската част на споразуменията следва да 

се обуславя в крайна сметка от наличието на ефективна и съществена секторна 

подкрепа, която е контролирана в достатъчна степен; 

19. отбелязва със загриженост, че действащите понастоящем протоколи все още не 

предвиждат възможност за частично намаляване на плащанията при частично 

постигане на целите; признава, че когато не са постигнати резултати или са 

постигнати резултати в ограничена степен, плащането на секторна подкрепа за 

следващата година трябва да бъде преустановено до постигането на целите; 

призовава Комисията при все това, да включва, когато е възможно, в новите 

протоколи възможността за частични плащания на секторната подкрепа; 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

20. предлага, въз основа на наличните данни, освобождаване на Комисията от 

отговорност във връзка с разходите ѝ в областта на морското дело и рибарството за 

финансовата 2014 година. 
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