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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. tudomásul veszi az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös éves jelentését és a 

Számvevőszék jelentését a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról; 

2. rámutat a Számvevőszék felelősségére annak vonatkozásában, hogy a hivatal 

megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára az éves 

beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan;  

3. elégedett a Számvevőszék kijelentésével, hogy a hivatal éves beszámolója minden 

lényeges szempontból híven tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a 

tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy a 

hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek 

jogszerűek és szabályszerűek; 

4. úgy véli, hogy a hivatal rendkívül jó ár-érték arányt képvisel, bár a következő években 

növelni kell humán- és pénzügyi erőforrásait; 

5. tudomásul veszi, hogy a hivatal a 2013-as szinten befagyasztott 9,2 millió eurós 

költségvetésből hajtotta végre az új közös halászati politikával kapcsolatos új feladatait; 

6. sajnálja, hogy egyáltalán nem fordítottak figyelmet a hivatal alkalmazottainak 

munkakörülményeire, akik pedig kulcsszerepet játszanak abban, hogy a létszám növelése 

nélkül el tudják látni az újabb feladatokat is; 

7. megjegyzi, hogy a hivatal költségvetésének tényleges csökkenése korlátozta az arra 

vonatkozó célkitűzésének elérésére vonatkozó képességét, hogy a közös halászati politika 

szabályainak valódi és egységes végrehajtása érdekében megszervezze a tagállamok 

ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeinek operatív összehangolását; 

8. hangsúlyozza a hivatal szerepének fontosságát a megreformált közös halászati politika 

végrehajtásában és az abban foglalt célkitűzések elérésében, különös tekintettel a 

kirakodási kötelezettségre és a halászati tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére 

és felügyeletére vonatkozó elvárásokra; hangsúlyozza, hogy értékelni kellene annak 

lehetőségét, hogy az elkövetkező években növekedjenek a hivatal működésére fordított 

előirányzatok; 

9. sajnálja, hogy a hivatal erőforrásainak és kapacitásának csökkenése azzal a 

következménnyel járhat, hogy gyengül a halászati ellenőrzés, ami miatt fokozódhat a 

jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat, ami károsan befolyásolná az 

ágazat társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságát; 

10. rámutat a kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok kitűnő 

végrehajtási arányára (100%, illetve 92,2%) a 2015-ös pénzügyi évben;  

11. üdvözli a hivatal nyilatkozatát, miszerint 2015-ben nem történt késedelmes kifizetés és a 
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kifizetések átlagos ideje 20 nap volt, ami kitűnő eredmény; 

12. rámutat, hogy az új uniós migrációs politika és különösen a parti őrségi feladatok 

általános fejlesztésének részeként az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása új 

ellenőrzési és együttműködési feladatokkal jár a hivatal számára, ami magasabb szintű 

finanszírozást és több műszaki és humánerőforrást igényel; 

13. emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös 

operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a 

tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása 

érdekében; 

14. rámutat, hogy 2016 kulcsév volt az új közös halászati politika végrehajtása 

szempontjából a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség előírása miatt, és hogy a 

halászati ellenőrzési tevékenységek tagállamok közötti operatív koordinálása megfelelő 

humán- és pénzügyi erőforrásokat igényel; aggódik a tengerfenéki halászat esetében 

előírt kirakodási kötelezettség végrehajtásának gyakorlati nehézségei miatt, és úgy véli, 

hogy az ellenőrzések során figyelembe kell venni e nehézségeket; 

15. megjegyzi, hogy annak érdekében, hogy a hivatal eleget tudjon tenni megbízatásának és 

új politikai célkitűzéseinek a parti őrségi feladatok általános javítása keretében, 2017-től 

kezdve növelték a rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrásokat, hogy meg tudjon 

felelni a jövőbeli igényeknek és az új terveknek, és hangsúlyozza, hogy a következő 

években meg kell vizsgálni a hivatal halászati ellenőrzéshez kapcsolódó költségvetési 

előirányzatai növelésének lehetőségét; 

16. javasolja a mentesítés megadását a hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2015-ös 

pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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