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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča o agenciji za proračunsko 
leto 2017 in z letnim poročilom o dejavnostih agencije za to leto;

2. je zadovoljen z izjavo Računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti transakcij, 
povezanih z letnimi računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2017;

3. pozdravlja, da se je proračun za leto 2017 precej povečal, in sicer je kar za 86 % večji 
od proračuna za leto 2016, pri čemer se je operativni proračun povečal za 295 %, neto 
število statutarnih uslužbencev pa za 10 (20 %);

4. poudarja, da je bilo leto 2017 za Evropsko agencijo za nadzor ribištva izjemno in da bo 
lahko po zaslugi skupnega povečanja sredstev prispevala k vzpostavljanju zmogljivosti 
evropske obalne straže;

5. ugotavlja, da je agencija kljub občutno povečanemu proračunu in s tem povezanimi 
težavami uspela obdržati dobro stopnjo izvrševanja proračuna, ki je znašala 99 % za 
obveznosti in 74 % za plačila; ugotavlja tudi, da je po zaslugi prizadevanj za 
racionalizacijo in povečanje učinkovitosti (95 % finančnih transakcij se sedaj upravlja 
elektronsko) z nespremenjenimi kadrovskimi viri obvladala 15-odstotno povečanje 
plačil v minulem letu;

6. se strinja, da je agencija s tem, ko je uspela kljub sodelovanju na področju dejavnosti 
evropske obalne straže ohraniti število inšpekcijskih pregledov na enako visoki ravni 
kot leta 2016, dosegla velik uspeh;

7. kljub temu poudarja, kako pomembne so osrednje inšpekcijske dejavnosti v okviru 
izvajanja obveznosti iztovarjanja;

8. zato odločno podpira povečevanje proračuna tudi v prihodnjih letih (EFCA po 
prispevku iz proračuna EU ostaja na 25. mestu med 41 agencijami EU);

9. prav tako poudarja, da je treba dodatno povečati dodeljena sredstva, da bo agencija kos 
povečanemu obsegu dela zaradi uresničitve izstopa Združenega kraljestva iz EU in 
morebitnim občutnim posledicam za nadzorni okvir za ribištvo;

10. poziva agencijo, naj še okrepi politiko uravnotežene zastopanosti spolov, da bi dosegli 
spremembo na področju, na katerem so kot strokovnjaki dejavni pretežno moški, in je 
kljub temu, da je v kabinetu izvršnega direktorja ter enoti za vire in IT zaposlenih več 
žensk, ženskega spola zgolj 22 % osebja razreda AD8 in več;

11. ponavlja, da bi bilo treba v upravni odbor agencije imenovati tudi poslanca Evropskega 
parlamenta, s čimer bi povečali institucionalno preglednost, zlasti pri sprejemanju 
proračuna v odboru; predlaga, da se ta poslanec izbere v Odboru Evropskega 
parlamenta za ribištvo.


	1166757SL.docx

