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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. отбелязва годишния доклад на Агенцията за 2015 г. и доклада на Сметната палата 

относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството 

(наричана по-нататък „Агенцията“) за финансовата 2015 година; 

2. отбелязва, че задължението на Сметната палата по отношение на Агенцията е да 

предоставя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност 

относно надеждността и точността на нейните годишни отчети, както и 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;  

3. изразява задоволство във връзка с изявлението на Сметната палата, че годишните 

отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за 

нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от 

нейната дейност и за паричните потоци за 2015 г. и че операциите, свързани с 

годишните отчети за финансовата 2015 година, са законосъобразни и редовни; 

4. счита, че Агенцията е изключително икономически ефективна, въпреки че е 

необходимо през идните години да се повишат нейните човешки и финансови 

ресурси; 

5. отбелязва, че Агенцията е изпълнила новите си задачи по прилагане на новата 

Обща политика в областта на рибарството с бюджет, замразен на 9,2 милиона евро 

– на равнището от 2013 г.; 

6. изразява съжаление, че не е обърнато никакво внимание на условията на труд на 

персонала на Агенцията, макар той да играе ключова роля в изпълнението на 

допълнителни задачи, без допълнително увеличаване на числеността му; 

7. отбелязва, че ефективните бюджетни съкращения, наложени на Агенцията, 

навредиха на способността ѝ да изпълнява своята цел за организиране на 

оперативната координация на дейностите по извършване на контрол и инспекция 

от държавите членки с оглед на осигуряването на ефективното и еднакво прилагане 

на правилата на Общата политика в областта на рибарството; 

8. изтъква значимостта на ролята на Агенцията за прилагането на изменената Обща 

политика в областта на рибарството и за постигането на нейните цели, особено в 

светлината на задължението за разтоварване и изискванията в областта на 

мониторинга, контрола и наблюдението на риболовните дейности; подчертава 

необходимостта от извършване на оценка на възможността за увеличаване на 

бюджетните кредити за операциите на Агенцията в следващите години; 

9. изразява съжаление, че намаляването на ресурсите и капацитета на Агенцията може 

да доведе до отслабване на контрола върху риболова и до съпътстващ ръст на 

незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в ущърб на социалната, 

икономическата и екологичната устойчивост на сектора; 
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10. отбелязва отличните показатели на изпълнение на бюджетните кредити за поети 

задължения (100%) и за плащания (92,2%) за финансовата 2015 година;  

11. приветства изявлението на Агенцията, че през 2015 г. не е имало просрочени 

плащания и че средното забавяне при плащанията е било 20 дни, което е отлично; 

12. отбелязва, че новата политика на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно 

създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното 

подобряване на функциите на бреговата охрана, означава за Агенцията нови задачи 

по инспекция и подобрено сътрудничество, което ще изисква повече финансиране 

и повече технически и човешки ресурси; 

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

съвместни оперативни дейности с други агенции на Съюза в морския сектор с цел 

предотвратяване на бедствия в морето и координиране на функциите на 

европейските служби за брегова охрана; 

14. отбелязва, че 2016 г. беше ключова за изпълнението на новата Обща политика в 

областта на рибарството от гледна точка на правилата относно задължението за 

разтоварване и че оперативната координация на дейностите по контролни 

инспекции на риболова с държавите членки предполага подходящи човешки и 

финансови ресурси; изразява загриженост относно практическите затруднения при 

прилагането на задължението за разтоварване на сушата при дълбоководния 

риболов и счита, че мониторингът следва да вземе предвид тези затруднения; 

15. отбелязва, че за да изпълни Агенцията мандата и новите си цели на политиката, 

като част от цялостно подобряване на функциите на граничната охрана, нейните 

финансови и човешки ресурси бяха повишени, считано от 2017 г., така че 

Агенцията да може да задоволи бъдещите си нужди и да изпълни новопоставените 

ѝ цели, и подчертава, че е необходимо да се оцени възможността за увеличаване на 

бюджетните кредити за дейността на Агенцията, свързани с наблюдението на 

риболова през следващите години; 

16. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията във 

връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година. 
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