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POBUDE 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 

vključi naslednje pobude: 

Splošni pregled 

1. opozarja, kako pomembno je, da proračun EU odraža navedene cilje politike za 

zaposlovanje, podjetja in podjetništvo; poudarja, da sta področji ribištva in pomorskih 

zadev ravno tako vira zaposlovanja in rasti ter da dejavno prispevata k regionalnemu 

razvoju in upravljanju naravnih virov; 

2. poudarja, da imajo ribištvo in pomorske zadeve pomembno gospodarsko, socialno in 

okoljsko razsežnost ter igrajo ključno vlogo v modrem gospodarstvu; 

3. je zaskrbljen zaradi razmer v ribiškem sektorju, ki mora ohraniti svojo konkurenčnost in 

pri tem biti v skladu z zahtevami skupne ribiške politike in zahtevami dobrega upravljanja 

ribolovnih virov v okviru upravljanja staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji 

trajnostni donos; je zaskrbljen zaradi težav pri izvajanju obveznosti iztovarjanja, ki jih 

opravljajo strokovnjaki in nacionalni organi; 

4. meni, da je zaposlovanja mladih na tem področju politična prednostna naloga; poudarja, 

da je v pristojnosti držav članic, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za omogočanje dostopa 

mladih do različnih ribiških poklicev z uporabo vseh razpoložljivih orodij, vključno s 

strukturnimi skladi; 

Stališče Sveta  

5. obžaluje, da je Svet v naslovu 11 oddelka III zmanjšal odobritve za prevzem obveznosti 

za 750.388 EUR in plačila za 4.646.986 EUR; 

6. je zaskrbljen zaradi obravnave proračuna za leto 2016 v Svetu, ki ne upošteva političnih 

zavez iz večletnega finančnega okvira in zmanjšuje nekatere odobritve, ki so bistvenega 

pomena za izvajanje skupne ribiške politike; v zvezi s tem poziva, da se odobritve za 

prevzem obveznosti za naslov 11 oddelka III iz predloga proračuna Komisije ponovno 

vzpostavijo; 

Stanje odobritev za prevzem obveznosti v naslovu 11 oddelka III 

7. je seznanjen s predlogom proračuna Komisije za leto 2016 glede odobritev za prevzem 

obveznosti; je seznanjen z zneskom 1.047.031.838 EUR iz razdelka 2 večletnega 

finančnega okvira; je seznanjen z 41,1-odstotnim zmanjšanjem v primerjavi s prejšnjim 

proračunski letom; ugotavlja, da se to zmanjšanje v znesku 729.120.330 EUR nanaša na 

prenos proračunskih sredstev iz leta 2014 v leto 2015 zaradi tehnične revizije večletnega 

finančnega okvira in zamude pri pripravi programov strukturnih skladov, vključno z 

Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo; 

8. opozarja, da so se odobritve za prevzem obveznosti za proračunsko leto 2015 povečale za 

740.725.000 EUR zaradi neporabljenih sredstev iz leta 2014; 
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9. ugotavlja, da so razlog za zmanjšanja v predlogu proračuna predvsem odobritve za 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, kar ustreza znižanju v vrednosti 

728.588.330 EUR v primerjavi s proračunskim letom 2015; vendar meni, da so odobritve 

za prevzem obveznosti v skladu s političnimi odločitvami, sprejetimi med pogajanji o 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, in zgornjimi mejami večletnega finančnega 

okvira; 

10. je seznanjen z odobritvami za prevzem obveznosti, ki so bile v predlogu proračuna 

namenjene za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju in za regionalne 

organizacije za upravljanje ribištva v znesku 150.500.000 EUR, kar ustreza 0,4-

odstotnemu zmanjšanju v primerjavi z letom 2015; vendar meni, da ta stagnacija odraža 

dejansko zmanjšanje odobritev ob upoštevanju predpostavk glede inflacije; 

11. je seznanjen z odobritvami za prevzem obveznosti iz razdelka 5, ki so namenjene 

upravnim odhodkom iz naslova 11 oddelka III v znesku 36.056.336 EUR, kar pomeni 

zmanjšanje za 139.563 EUR in odraža prizadevanja za zmanjšanje upravnih odhodkov 

Komisije; v zvezi s tem pozdravlja zgled Komisije pri zmanjševanju svojih upravnih 

odhodkov; 

Stanje odobritev plačil v naslovu 11 oddelka III 

12. je seznanjen s predlogom proračuna Komisije za leto 2016 glede odobritev plačil; 

ugotavlja, da znesek v višini 720.647.758 EUR v razdelku 2 večletnega finančnega okvira 

ustreza 24,9-odstotnemu zmanjšanju v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom; 

ugotavlja, da to zmanjšanje zneska za 238.621.588 EUR ustreza povečanju odobritev iz 

leta 2015, namenjenih za obravnavanje zahtevkov plačil iz Evropskega sklada za ribištvo; 

13. opaža, da je do zmanjšanj prišlo le v proračunskih vrsticah za strukturne sklade; je 

prepričan, da je bilo to zmanjšanje predvidljivo in da so zneski v predlogu proračuna za 

leto 2016 v skladu s potrebami; 

14. ugotavlja, da znesek zahtevanih plačil za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem 

sektorju in obvezne prispevke za regionalne organizacije za upravljanje ribištva, tj. 

150.000.000 EUR, ustreza 0,3-odstotnemu rahlemu povečanju, ki ga je skoraj v celoti 

izničila inflacija; 

15. je seznanjen z odobritvami plačil iz razdelka 5, ki so v enakem znesku kot odobritve za 

prevzem obveznosti in so namenjene upravnim odhodkom iz naslova 2 oddelka III; 

Upravni odhodki in kadrovski načrt 

16. poudarja, da si Komisija prizadeva znižati stroške z zmanjšanjem svojih upravnih 

odhodkov; svari Svet pred vsemi poskusi zmanjševanja teh odhodkov, ki bi, če bi do njih 

prišlo, občutno obremenili zmogljivosti GD MARE za pravilno izvajanje vseh svojih 

nalog; 

17. je seznanjen, da je kadrovski načrt GD MARE v skladu s cilji 1-odstotnega letnega 

zmanjšanja delovnih mest in upošteva prerazporeditve; ugotavlja, da napovedi za 

leto 2016, čeprav so se zmanjšale, ne ovirajo občutno nadaljnjega dela GD MARE; 
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18. pozdravlja sodelovanje na področju človeških virov med GD MARE in Izvajalsko 

agencijo za mala in srednja podjetja (EASME), saj slednja izvaja številne ukrepe 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, vključno s celostno pomorsko politiko, 

nadzorom ter znanstvenimi nasveti in spoznanji; poziva Komisijo, naj poglobi to 

konstruktivno sodelovanje;  

19. poziva Svet, naj ohrani upravna sredstva iz razdelkov 2 in 5 na ravni, zahtevani v predlogu 

proračuna; 

Zunanja razsežnost skupne ribiške politike 

20. meni, da je pravilno obravnavati odobritve, dodeljene za Sporazum o partnerstvu na 

področju trajnostnega ribištva, kot nediferencirane proračunske odobritve, glede na to, da 

se po potrditvi proračunske obveznosti izplačajo v istem znesku; 

21. poziva GD MARE, naj natančno spremlja sektorsko pomoč z uvedbo natančnih 

preglednic, v skladu s kazalniki, predlaganimi v izjavah o programih; 

22. meni, da je raven odobritev, ki jih zahteva Komisija, zadostna in potrebna za zagotovitev 

ambicioznih ciljev zunanje razsežnosti skupne ribiške politike; 

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) 

23. je seznanjen z odobritvami, predvidenimi za Evropsko agencijo za nadzor ribištva; 

obžaluje izgubo enega delovnega mesta v kadrovskem načrtu; zato predlaga, da se 

proračun agencije poveča, da se ji omogoči izvajanje novih nalog, ki izhajajo iz nove 

osnovne uredbe o skupni ribiški politiki; meni, da bi moralo predlagano povečanje pokriti 

stroške, ki nastanejo zaradi osebja, delovanja in podpore IT; 

24. poziva Svet in Komisijo, naj nadaljujeta dialog glede odobritev za agencije EU v okviru 

revizije večletnega finančnega okvira; 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

25. opozarja, da je končni rok za upravičenost izdatkov, ki so jih imeli upravičenci 

Evropskega sklada za ribištvo, 31. december 2015; meni, da bodo države članice leta 2016 

zahtevale povračilo nekaterih od teh izdatkov; je seznanjen z odobritvami plačil, 

zahtevanimi v predlogu proračuna za Evropski sklad za ribištvo; meni, da bi te morale 

zadostovati; 

26. poziva zadevne države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi bili vsi 

operativni programi, kot so navedeni v členih 17, 18 in 19 Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo, potrjeni najpozneje do 31. decembra 2015; meni, da so zneski, 

vneseni v predlog proračuna v vrstice 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 in 11 06 63, v skladu 

s potrebami, z izjemo vrstice 11 06 62 01 za znanstvene nasvete in spoznanja, za katero 

se drastično znižanje plačil, zlasti v primerjavi z letom 2015, zdi neupravičeno, in meni, 

da bi bilo treba zneske ponovno vzpostaviti na ravni iz leta 2015; 

Preglednost 

27. vztraja, da Komisija Parlamentu nemudoma in nato vsako leto predloži preglednico za 
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spremljanje vseh obveznosti in plačil, razčlenjenih po državah članicah, da se zagotovi 

upoštevanje različnih zgornjih meja iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo; 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 

 

28. podpira vse aktualne pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki se nanašajo na ribištvo in 

ki bi jih bilo treba primerno financirati, da se lahko zaključijo; je seznanjen z zahtevami 

za odobritve plačil za projekte in ukrepe, vpisane v vrstice 11 06 77 03, 11 06 77 06, 

11 06 77 07, 11 06 77 08 in 11 06 77 09; poziva Svet, naj upošteva nove pilotne projekte, 

ki jih podpira Parlament. 
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