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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za ribištvo:

– pozdravlja predlog uredbe, ki uvaja novo finančno uredbo EU in spreminja številna 
sektorska pravila, zlasti Uredbo (EU) št. 1303/2013 (skupne in splošne določbe o 
evropskih strukturnih in investicijskih skladih (skladih ESI), vključno z Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo), ki ga je Komisija predložila 14. septembra 2016;

– meni, da so predlogi Komisije za poenostavitev postopkov za prejemnike sredstev EU, 
prehod z obstoječih več plasti revizij na eno, uporabo enega samega sklopa pravil za 
hibridne ukrepe, uvajanje prožnosti v upravljanje proračuna, osredotočanje na rezultate 
in racionalizacijo poročanja, poenostavitev uprave EU in zagotavljanje možnosti za 
vključevanje državljanov pozitivni;

– vendar izraža zaskrbljenost glede možnosti, da bi nova pravila omogočala uporabo 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za financiranje strukturnih reform, ki niso 
povezane z ribiško politiko;

– poudarja, da je treba državam članicam preprečiti, da bi sredstva iz Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo prerazporedile za druge namene;

– poudarja, da je pomembno, da se vsi prispevki iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo namenijo izključno izvajanju strukturnih reform v povezavi z izvajanjem 
skupne ribiške politike, vključno z nadzorom in zbiranjem znanstvenih podatkov;

– poudarja, da je treba še naprej krepiti vlogo lokalnih in regionalnih organov pri 
izvajanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

– obžaluje, da za tako kompleksen predlog ni bila opravljena nobena ocena učinka;

– meni, da je bilo javno posvetovanje o tej reviziji finančne uredbe prekratko ter ni bilo 
dovolj izčrpno in vključujoče;

– meni, da je zelo neugodno, da ne more podati svojega mnenja in vlagati predlogov 
sprememb za tisti del zakonodajnega predloga, ki ga potencialno najbolj zadeva, tj. 
člen 265 predloga Komisije COM(2016)605. Tako je bilo določeno z memorandumom 
o soglasju, ki ga je odobrila konferenca predsednikov odborov, v skladu s katerim lahko 
Odbor za ribištvo poda le mnenje Odboru za proračun in Odboru za proračunski nadzor, 
ki sodelujeta v skladu s členom 55, zgoraj omenjeni člen 265 pa je izključna pristojnost 
Odbora za regionalni razvoj (ki je odboroma BUDG/CONT pridružen v skladu s 
členom 54). To pomeni, da bodo lahko člani Odbora za ribištvo Odboru za regionalni 
razvoj predloge sprememb tega dela podajali le individualno, v skladu s členom 208, in 
ne v imenu Odbora za ribištvo.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna 
odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Da bi zagotovili ustrezno razpravo 
med Parlamentom in Svetom, bi bilo treba 
določiti ustreznejše roke za razpravo o 
predlogu Komisije.

Obrazložitev

Evropski parlament obžaluje, da pri rokih, določenih za razpravo o tem predlogu, mnenj 
sozakonodajalca ni bilo mogoče upoštevati v zadostni meri.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 178 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(178a) Finančna sredstva Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo bi morala 
biti namenjena izključno za podporo 
skupni ribiški politiki za ohranjanje 
morskih bioloških virov, za upravljanje 
ribištva in flot, ki izkoriščajo te vire, za 
sladkovodne biološke vire in ribogojstvo 
ter za predelavo in trženje proizvodov 
ribištva in ribogojstva.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 178 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(178b) Prenos sredstev iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov na 
instrumente, vzpostavljene v skladu s 
finančno uredbo ali v skladu z panožnimi 
uredbami, v nobenem primeru ne ogroža 
ustreznega izvajanja panožnih politik s 
spodbujanjem uporabe finančnih 
instrumentov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko v namene spodbujanja 
dobrih praks pri izvajanju strukturnih 
skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
EKJS in Evropskega sklada za ribištvo 
pripravi metodološki priročnik, v katerem 
določi lastno strategijo kontrole in s tem 
povezani pristop, vključno s kontrolnimi 
seznami ter primeri dobrih praks, in ga v 
informativne namene da na voljo organom, 
odgovornim za dejavnosti upravljanja in 
kontrole. Priročnik se po potrebi 
posodablja.

Komisija lahko v namene spodbujanja 
dobrih praks pri izvajanju strukturnih 
skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
EKJS in Evropskega sklada za ribištvo 
pripravi metodološki priročnik, v katerem 
določi lastno strategijo kontrole in s tem 
povezani pristop, vključno s kontrolnimi 
seznami ter primeri dobrih praks, in ga v 
informativne namene da na voljo organom, 
odgovornim za dejavnosti upravljanja in 
kontrole. Priročnik se po potrebi 
posodablja.
Izvajanje nacionalnih in podnacionalnih 
programov zahteva celovit nacionalni in 
podnacionalni sistem upravljanja in 
nadzora vseh finančnih obveznosti, ki 
temelji na tesnem sodelovanju med 
nacionalnimi in vsemi podnacionalnimi 
organi za upravljanje in Komisijo. 
Komisija vsako leto pripravi poročilo in 
objavi vmesne ocene.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Za določitev konkretnih in 
ustreznih politik in ukrepov Komisija 
spodbuja k pripravi regionalnih 
operativnih programov v skladu z načeli 
sorazmernosti in subsidiarnosti in ob 
upoštevanju regionalnih pristojnosti.

Obrazložitev

Regije bi morale imeti možnost uveljavljanja svoje pravice, da sodelujejo v postopku 
odločanja o zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost. Tako bi morale regije s pristojnostmi v 
ribiškem sektorju imeti možnost, da pripravijo svoje regionalne operativne programe in jih 
tudi upravljajo.
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