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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 Сметната палата относно изпълнението на 
бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година, както и годишния доклад за 
дейността на Агенцията през 2017 г.;

2. изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, 
свързани с годишните отчети за финансовата 2017 година, за законосъобразни и 
редовни;

3. приветства значителното увеличение на бюджета на Агенцията за 2017 г., 86% в 
сравнение с бюджета за 2016 г., включително увеличение на оперативния бюджет 
с 295% и нетно увеличение с 10 служители, които са редовен персонал (20%);

4. подчертава, че 2017 година е била изключително успешна за Европейската 
агенция за контрол на рибарството (EFCA) , тъй това общо увеличение е дало 
възможност за значителен принос към изграждането на капацитет за Европейска 
брегова охрана;

5. отбелязва, че въпреки този намален бюджет и свързаните с него трудности EFCA 
е постигнала добро изпълнение на бюджета в размер на 99%  бюджетни кредити 
за поети задължения и 74% за плащания; благодарение на полаганите от нея 
усилия за рационализиране и ефикасност (понастоящем 95% от финансовите 
операции се управляват по електронен път), през миналата година Агенцията е 
успяла да се справи с 15% увеличение на плащанията, със същите човешки 
ресурси;

6. изразява съгласие, че поддържането на едно и също високо ниво на инспекции, 
считано от 2016 г., е постижение, свързано с предизвикателства, в контекста на 
сътрудничеството във връзка с функциите на Европейската брегова охрана;

7. при все това настоява върху първостепенното значение на основните 
инспекционни дейности в контекста на изпълнението на задължението за 
разтоварване на сушата;

8. ето защо подкрепя решително продължаването на увеличаването на бюджета за 
следващите години (като EFCA остава на 25-то място от 41-те агенции на ЕС, що 
се отнася до средствата от бюджета на ЕС);

9. в допълнение към това, подчертава необходимостта от допълнително повишаване 
на разпределението на ресурсите, за да се дава възможност да се откликва на 
повишеното работно натоварване, дължащо се на влизането в сила на Брексит, 
както и на възможните особено осезателни последици, свързани с оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС, за рамката за контрол на рибарството;
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10. приканва Агенцията да засили допълнително своята политика в областта на 
баланса между половете, за да бъде преодоляно традиционното преобладаване на 
мъжете, що се отнася до експертите: въпреки че жените, работещи под 
ръководството на изпълнителния директор и в отдел „Ресурси и ИТ“, са 
мнозинство, едва 22% от персонала на степен AD8 и на по-високо равнище са 
жени;

11. изразява отново мнението, че е желателно назначаването на един член на 
Европейския парламент в управителния съвет на Агенцията, с цел укрепване на 
институционалната прозрачност, особено при одобряване на бюджета от 
управителния съвет; във връзка с това предлага посоченият член на ЕП да бъде 
избран от комисията по рибно стопанство на Европейския парламент.
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