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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 s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu 

sodišču o zaključnem računu Evropske unije za proračunsko leto 2014; je prav tako 

seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča za proračunsko leto 2014; je 

seznanjen z letnim poročilom o dejavnostih GD MARE za leto 2014; je seznanjen s 

posebnim poročilom Računskega sodišča št. 11/2015 o sporazumih o partnerstvu v 

ribiškem sektorju; 

2. je seznanjen z mnenji Računskega sodišča glede zakonitosti in pravilnosti transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi; je seznanjen, da ima Računsko sodišče negativno 

mnenje o plačilih, kjer je skupna stopnja napake znašala 4,4 %, pri čemer za ribištvo ni 

bila podana ločena stopnja napake; poziva, naj se ribištvo obravnava ločeno in ne 

skupaj s kmetijstvom, da bi zagotovili večjo preglednost na področju ribištva; 

3.  je seznanjen s pridržkom GD MARE glede sistemov upravljanja in nadzora za 

programe Evropskega sklada za ribištvo v nekaterih državah članicah; 

4.  je prepričan, da sistem notranjih kontrol GD MARE daje zadostno zagotovilo za 

ustrezno upravljanje tveganj, povezanih z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij; 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

5.  ugotavlja, da je bil zato, ker so bili programi Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo ter drugih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki so v deljenem 

upravljanju, sprejeti po 1. januarju 2014, potreben tehnični popravek večletnega 

finančnega okvira, da bi lahko neporabljene odobritve iz leta 2014 prenesli v naslednja 

leta; 

6. izraža globoko obžalovanje, da je velika večina držav članic svoje operativne programe 

v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo posredovala zelo pozno, kar je 

povzročilo velike zamude pri uporabi sredstev; opominja, da so pri deljenem 

upravljanju za izvrševanje kreditov odgovorne države članice; 

7. meni, da bi morale države članice izboljšati instrumente in kanale, ki jih uporabljajo za 

posredovanje informacij Komisiji; priporoča Komisiji, naj okrepi pritisk na države 

članice, da bodo posredovale zanesljive podatke; 

8.  poziva Komisijo, naj državam članicam zagotovi vso podporo, da bodo lahko v skladu s 

svojimi prednostnimi nalogami in potrebami v celoti in pravilno porabile sredstva 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in da bo stopnja izvrševanja visoka, zlasti 

kar zadeva trajnostni razvoj v ribiškem sektorju; 

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja 

9.  pozdravlja dejstvo, da je od 1. januarja 2014 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

odgovorna ta agencija; je seznanjen z memorandumom o soglasju, ki ga je 
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23. septembra 2014 podpisala z GD MARE; poudarja, da mora agencija ponujati 

visokokakovostno podporo vsem upravičencem 19 ukrepov Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo; 

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 11/2015 (razrešnica za leto 2014): Ali 

Komisija dobro upravlja sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju? 

10.  je seznanjen z vsebino posebnega poročila št. 11/2015 o sporazumih o partnerstvu v 

ribiškem sektorju; 

11.  poziva Komisijo, naj upošteva priporočila Računskega sodišča; 

12. obžaluje finančni strošek nezadostnega izkoriščanja kvot v tonah, sprejetih v nedavnih 

protokolih; predlaga, naj bodo plačila za pravice do dostopa tesneje povezana z 

dejanskim ulovom; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo izplačevanje sektorske podpore 

usklajeno z drugimi izplačili proračunske podpore, in poziva k izboljšanju rezultatov, ki 

jih partnerske države dosegajo pri izvajanju matrike skupno dogovorjenih ukrepov; 

13.  poudarja, da je Računsko sodišče opozorilo, da bi se lahko sporazumi o partnerstvu v 

ribištvu, ki se sklenejo v isti regiji, bolje dopolnjevali in da bi bili lahko bolj usklajeni, 

saj bi s tem povečali njihov potencial na regionalni ravni; 

14.  poudarja, da informacije, pridobljene z neodvisnimi naknadnimi ocenami, niso bile 

vedno popolne, dosledne oziroma primerljive, zaradi tega niso bile tako koristne pri 

odločanju in pogajanjih; ugotavlja tudi, da pri teh ocenah ni ustrezno ovrednoteno, kako 

uspešno sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju izpolnjujejo vse cilje, na primer 

zaposlenost v regijah EU, ki so odvisne od ribištva, ni omenjena, navedene pa niso niti 

informacije o preskrbi trga EU z ribami; 

15. je zaskrbljen, ker ni zanesljivih, preverljivih in dostopnih podatkov o ribjih staležih in 

ribolovnih prizadevanjih domačih ribiških flot oziroma tujih flot, ki jim je bil dovoljen 

dostop, saj je eden od glavnih ciljev sporazumov o partnerstvu v ribištvu prav to, da se 

lovi samo presežne ribje staleže, kar pa je v praksi zelo težko uresničiti; 

16  izraža zaskrbljenost, da bi lahko bile ribolovne dejavnosti med dvema protokoloma 

prekinjene; poziva Komisijo, naj zagotovi pravno in ekonomsko varnost nosilcev 

dejavnosti, tako da zagotovi neprekinjenost ribolovnih dejavnosti med dvema 

protokoloma; 

17.  poziva Komisijo, naj pozorneje spremlja izvrševanje sektorske podpore, da bi 

zagotovila njeno uspešnost; 

18. poudarja, da je potrebno učinkovito spremljanje dejavnosti, ki jih financira EU in ki 

zagotavljajo sektorsko podporo v okviru mednarodnih sporazumov, z uporabo matrik, 

ki so čim bolj podrobne; poudarja tudi, da je treba pozvati k povečanju deleža sektorske 

podpore; je trdno prepričan, da bo trgovinski del sporazumov prej ali slej pogojen z 

učinkovito sektorsko podporo, ki se bo redno spremljala in bo obsežna; 

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da trenutno veljavni protokoli še vedno ne omogočajo 

delnega izplačila za rezultate, ki so bili doseženi le delno; je seznanjen, da se v primeru, 
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ko rezultatov ni bilo ali pa so bili omejeni, izplačevanje sektorske podpore za naslednje 

leto začasno ustavi, dokler cilji niso doseženi; vseeno poziva Komisijo, naj v nove 

protokole, če je le mogoče, vključi možnost delnega izplačila sektorske podpore; 

Razrešnica 

20.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se Komisiji podeli razrešnica glede 

izvrševanja odhodkov na področju pomorskih zadev in ribištva za proračunsko 

leto 2014. 
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