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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 
година
(2019/2085(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за 
контрол на рибарството за финансовата 2018 година,

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС 
за финансовата 2018 година, придружен от отговора на агенцията1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9-0052/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за 
създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима 
към общата политика в областта на рибарството5, и по-специално член 36 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета 

1 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.
2 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 34.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
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от 19 март 2019 г. за създаване на Европейска агенция за контрол на рибарството6, 
и по-специално член 45 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 
105 от него,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0041/2020),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за 
контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 
резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на 
Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и 
Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на 
Европейския съюз (серия L).

6 ОВ L 83, 25.3.2019 г.
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на 
рибарството за финансовата 2018 година
(2019/2085(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за 
контрол на рибарството за финансовата 2018 година,

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС 
за финансовата 2018 година, придружен от отговора на агенцията1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9-0052/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за 
създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима 
към общата политика в областта на рибарството5, и по-специално член 36 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета 

1 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.
2 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 34.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
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от 19 март 2019 г. за създаване на Европейска агенция за контрол на рибарството6, 
и по-специално член 45 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 
105 от него,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0041/2020),

1. одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на 
рибарството за финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния 
директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, 
Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз (серия L).

6 ОВ L 83, 25.3.2019 г.
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция 
за контрол на рибарството за финансовата 2018 година
(2019/2085(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за 
финансовата 2018 година,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

– като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0041/2020),

A. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите1 на Европейската 
агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за 
финансовата 2018 година възлиза на 17 408 849 EUR, което представлява 
увеличение от 1,73% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията 
се осигурява основно от бюджета на Съюза2;

Б. като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за 
финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) Сметната палата заяви, че е 
получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2018 година 
са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,74%, което 
представлява леко увеличение с 0,83% в сравнение с 2017 г.; отбелязва със 
задоволство, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 
87,62%, което представлява увеличение с 13,81% в сравнение с 2017 г.;

Резултати от дейността

2. отбелязва, че Агенцията използва редица ключови показатели за ефективност за 
подкрепа на своите многогодишни стратегически цели, както и за оценка на 
добавената стойност, осигурявана от нейните дейности;

3. отбелязва, че Агенцията е приключила в срок 98% от своите дейности и е 
изпълнила 100% от своя годишен план за комуникационна стратегия;

1 ОВ С 416/10, 15.11.2018 г., стр. 45.
2 ОВ С 416/10, 15.11.2018 г., стр. 44. 
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4. отбелязва, че Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и 
Европейската агенция по морска безопасност приеха тристранно работно 
споразумение, в което се определя сътрудничеството между тези агенции и 
сътрудничеството с националните органи, изпълняващи функции по брегова 
охрана, чрез предоставяне на услуги, информация, оборудване и обучение, както 
и чрез координиране на многоцелеви операции;

5. насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

6. отбелязва факта, че през 2017 г. бяха представени резултатите от втората 
петгодишна независима външна оценка на Агенцията за периода 2012 – 2016 г.; 
отбелязва със задоволство, че към края на 2018 г. бе изпълнена една препоръка, а 
по десет препоръки бе постигнат напредък в съответствие с пътната карта, 
представена на административния съвет;

7. счита, че ролята на Агенцията за насърчаване на създаването на Frontex не следва 
да подкопава основната дейност на Агенцията като орган на Съюза, отговорен за 
организирането на оперативната координация на дейностите по контрол на 
рибарството и предоставянето на помощ в тази област на държавите членки и на 
Комисията, тъй като това би могло да доведе до отслабване на надзора над 
рибарството и до увеличаване на незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов; поради това подчертава, че на Агенцията трябва да се предоставят 
достатъчно финансови и човешки ресурси, съответстващи на нейните 
увеличаващи се задачи;

8. подчертава, че през юни 2018 г. Агенцията прие решение относно публикуването 
на информация за срещите с организации или самостоятелно заети физически 
лица, и че вследствие на споразумението между Парламента и Комисията относно 
регистъра за прозрачност Агенцията ще публикува онлайн на уебсайта на 
Агенцията информация за срещите на съответния изпълнителен директор и 
служители с лобисти;

9. отбелязва, че в резултат на извършената през 2017 г. подготвителна работа 
Агенцията е въвела през 2018 г. система за управление на информационната 
сигурност въз основа на международния стандарт ISO 27001, чиято цел е 
защитата на Агенцията от технологично обусловени рискове и запазването на 
поверителността, целостта и наличността на информацията; 

10. подчертава активната роля и добавената стойност на Агенцията в рамките на 
проекта за подобряване на регионалното управление на рибарството в Западна 
Африка (PESCAO) с оглед развиване на капацитет за борба с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов и за подобряване на управлението на 
рибните ресурси в Западна Африка; подчертава трите операции, проведени през 
2018 г., с участието на Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея-Конакри, Сиера 
Леоне, Кабо Верде и Мавритания;

11. подчертава значението на ролята на Агенцията за прилагането на общата 
политика в областта на рибарството и за постигането на нейните цели, по-
специално по отношение на задължението за разтоварване на сушата, тъй като 
държавите членки се сблъскват с трудности при изпълнението на това 
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задължение;

Политика относно персонала

12. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 
98,36%, като са били назначени 60 срочно наети служители от общо 61 свободни 
работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на 
Съюза (в сравнение с 61 разрешени бройки през 2017 г.); отбелязва, че освен това 
през 2018 г. за Агенцията са работили 11 договорно наети служители 
и 6 командировани национални експерти; 

13. насърчава Агенцията да разработи дългосрочна рамка за политиката в областта на 
човешките ресурси, която да включва баланса между професионалния и личния 
живот на служителите, професионалното ориентиране и професионалното 
развитие през целия живот, баланса между половете, работата от разстояние, 
недискриминацията, географския баланс и наемането и интегрирането на лица с 
увреждания;

14. отбелязва със загриженост липсата на баланс между половете в управителния 
съвет (47 мъже и 21 жени);

Обществени поръчки

15. подчертава, че през 2018 г. основната дейност по възлагане на обществени 
поръчки беше насочена към стартирането на двете открити тръжни процедури, 
съответно за ползване на услуги, предоставяни от туристическа агенция, и услуги 
по организиране на събития за Агенцията и за Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа;

16. приветства факта, че следвайки целта на агенциите на Съюза за споделяне на 
усилията във връзка с възлагането на обществени поръчки, Агенцията стартира 
през 2018 г. втората си междуинституционална открита тръжна процедура, като 
към тази процедура за възлагане на обществена поръчка се присъединиха още две 
агенции; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно бъдещото развитие във връзка с нейните съвместни 
процедури за възлагане на обществени поръчки; счита, че тази практика е пример, 
достоен за подражание; насърчава Агенцията да проучи допълнително 
възможностите за рационализиране на процедурите с други институции;

17. отбелязва, че според доклада на Сметната палата Агенцията не е проверявала 
редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито 
фактурите, издавани на изпълнителя по рамковия договор във връзка с 
придобиването на софтуерни лицензи; отбелязва въз основа на отговора на 
Агенцията, че тя няма възможност да променя условията и разпоредбите на 
рамковия договор, подписан от Комисията, както и че тя ще изпълни новия 
рамков договор, за да разреши проблемите, възникнали във връзка със стария 
договор;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност
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18. отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване 
на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както 
и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва 
със задоволство, че на експертите, които не подписват декларация за интереси, не 
се разрешава да работят по специфични договори и че Агенцията следи редовно 
за подаването на декларациите;

19. отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит на Комисията изготви 
одитен доклад, озаглавен „Планиране, бюджетиране и мониторинг в Агенцията“, 
и че е договорен план за действие за потенциални области, в които е необходимо 
подобрение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от 
отговорност относно предприетите мерки;

Други коментари

20. отбелязва, че Агенцията е започнала процес за сертифициране по Схемата на ЕС 
за управление по околна среда и одит и е предприела редица мерки, целящи 
намаляване на цялостното й въздействие върху околната среда; посочва все пак, 
че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране 
на емисиите на CO2;

21. призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от 
своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до 
обществеността чрез социалните и други медии;

o

o     o

22. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от 
отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция 
от ... март 2020 г.3 относно резултатите от дейността, финансовото управление и 
контрола на агенциите.

3 Приети текстове, P9_TA(2020)0000.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2018 година
(2019/2085(DEC))

Докладчик по становище: Николас Гонсалес Касарес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приема за сведение доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) за финансовата 
2018 година, годишния отчет за дейността на Агенцията за 2018 г. и анализа и 
оценката на този доклад, извършени от Административния съвет;

2. изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, 
свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година, за 
законосъобразни и редовни; подчертава, че са предприети действия в отговор на 
всички забележки на Сметната палата;

3. подчертава, че въпреки значителното увеличаване на бюджета от 2017 г. насам, 
произтичащо от новите ѝ задачи по подкрепа — в сътрудничеството с 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за 
морска безопасност — на звената за брегова охрана на национално равнище и на 
равнището на Съюза, Агенцията постигна успешно изпълнение на своя бюджет 
през 2018 г. на 99,7% за бюджетните кредити за поети задължения и на 87,6% за 
плащанията, в съответствие с предходните години; насърчава Агенцията да 
продължи усилията си за гарантиране на оптималното усвояване на отпуснатите 
бюджетни кредити;

4. посочва, че през 2018 г. Агенцията е обработила с 23% повече операции по 
плащания поради увеличаването на дейността ѝ, без да използва допълнителни 
ресурси;

5. отбелязва със задоволство, че Агенцията е изпълнила 98% от дейностите, 
включени в нейната годишна работна програма, в сравнение с 93% през 2017 г.; 
подчертава, че през 2018 г. Агенцията е координирала 26 922 проверки, което 
представлява увеличение с 28,46%; 

6. отбелязва, че 83% от операциите, извършвани с помощта на наети от Агенцията 
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съоръжения, са били многоцелеви операции, по-специално в Средиземно море и в 
Балтийско море; счита, че този факт отразява полезните взаимодействия и 
доброто сътрудничество между Агенцията, Европейската агенция по морска 
безопасност и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) в 
съответствие с Тристранното работно споразумение; 

7. счита, че ролята на Агенцията за насърчаване на създаването на Frontex не следва 
по никакъв начин да подкопава основната дейност на Агенцията като орган на 
Съюза, отговорен за организирането на оперативната координация на дейностите 
по контрол на рибарството и предоставянето на помощ в тази област на 
държавите членки и Комисията, тъй като това би могло да доведе до отслабване 
на надзора над рибарството и до увеличаване на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов; поради това подчертава необходимостта от предоставяне на 
Агенцията на достатъчни финансови и човешки ресурси, съответстващи на 
нейните нарастващи задачи;

8. отбелязва, че Агенцията насърчава политика на равно третиране с цел 
подобряване на баланса между половете сред служителите си; отбелязва, че след 
като през 2017 г. Административният съвет прие правила за прилагане относно 
борбата с тормоза, Агенцията е публикувала покана за набиране на доверени 
съветници и е приключила успешно процедурата за набиране, и през 2018 г. е 
организирала прояви за повишаване на осведомеността на служителите с цел 
предотвратяването на тормоз; отбелязва, че към 31 декември 2018 г. общият брой 
на жените служители е съставлявал 44% от персонала; изразява съжаление, че 
процентът на жените със степен AD8 или по-висока степен е бил само 15%, което 
е със 7 процентни пункта под равнището, постигнато през 2017 г.; призовава 
Агенцията да засили политиката си в областта на равенството между половете;

9. подчертава, че през юни 2018 г. Агенцията е приела решение относно 
публикуването на информация за срещи с организации или самостоятелно заети 
физически лица и че вследствие на споразумението между Парламента и 
Комисията относно регистъра за прозрачност Агенцията ще публикува онлайн на 
уебсайта на Агенцията информация за срещите на съответния директор и 
служители с лобисти;

10. отбелязва, че в резултат на извършената през 2017 г. подготвителна работа 
Агенцията е въвела през 2018 г. система за управление на информационната 
сигурност въз основа на международния стандарт ISO 27001, чиято цел е 
защитата на Агенцията от технологично обусловени рискове и запазването на 
поверителността, целостта и наличността на информацията. 

11. подчертава активната роля и добавената стойност, предоставени от Агенцията в 
рамките на проекта за подобряване на управлението на рибните запаси в Западна 
Африка (PESCAO) с оглед развиване на капацитет за борба с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов и за подобряване на управлението на 
рибните ресурси в Западна Африка; подчертава трите операции, проведени през 
2018 г. с участието на Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея-Конакри, Сиера 
Леоне, Кабо Верде и Мавритания;

12. признава качеството и значението на задачите, изпълнявани от Агенцията, и 
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приветства нейната последователност и много добрите резултати, които е 
постигнала от създаването ѝ досега;

13. подчертава значението на ролята на Агенцията за прилагането на общата 
политика в областта на рибарството и за постигането на нейните цели, по-
специално по отношение на задължението за разтоварване на сушата, тъй като 
държавите членки са изправени пред трудности при изпълнението на това 
задължение;

14. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията 
във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година.
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