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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 poročilom Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2018, 
z letnim poročilom o dejavnostih agencije za leto 2018 ter z analizo in oceno tega 
poročila, ki ju je pripravil upravni odbor;

2. je zadovoljen z izjavo Računskega sodišča, da so transakcije, na katerih temeljijo letni 
računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2018, zakonite in pravilne; poudarja, 
da ni bilo nerešenih ugotovitev Računskega sodišča;

3. poudarja, da je agencija kljub znatno povečanemu proračunu od leta 2017 za nove 
naloge, v okviru katerih v sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo 
ter Evropsko agencijo za pomorsko varnost podpira delovanje obalne straže na 
nacionalni ravni in ravni Unije, v letu 2018 dosegla uspešno stopnjo izvrševanja 
proračuna, in sicer 99,7 % za prevzete obveznosti in 87,6 % za plačila, kar je podobno 
kot prejšnja leta; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za optimalno uporabo 
dodeljenih sredstev;

4. poudarja, da je agencija leta 2018 zaradi povečanja dejavnosti opravila 23 % več 
plačilnih transakcij, ne da bi uporabila dodatne vire;

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija izvedla 98 % dejavnosti, vključenih v njen 
letni delovni program, v primerjavi s 93 % v letu 2017; poudarja, da je agencija v letu 
2018 opravila skupno 26.922 inšpekcijskih pregledov, kar je 28,46 % več kot v 
prejšnjem letu; 

6. ugotavlja, da je bilo 83 % dejavnosti agencije večnamenskih operacij z zakupljenimi 
sredstvi, zlasti v Sredozemskem in Baltskem morju; meni, da to odraža sinergijo in 
dobro sodelovanje med agencijo, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo v skladu s tristranskim delovnim sporazumom; 

7. meni, da vloga agencije pri spodbujanju ustanovitve agencije Frontex ne bi smela 
ogrožati njenih osnovnih dejavnosti organa Unije, pristojnega za organizacijo 
operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora ribištva in zagotavljanja pomoči državam 
članicam in Komisiji na tem področju, saj bi to lahko oslabilo nadzor ribištva in 
povzročilo povečanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova; zato 
poudarja, da je treba agenciji zagotoviti ustrezne finančne in človeške vire, sorazmerne 
z njenimi vse obsežnejšimi nalogami;

8. ugotavlja, da je agencija spodbujala politiko enake obravnave, da bi se med zaposlenimi 
izboljšalo ravnovesje pri zastopanosti spolov; ugotavlja, da je agencija, potem ko je 
upravni odbor leta 2017 sprejel izvedbena pravila za preprečevanje nadlegovanja, 
objavila in uspešno zaključila razpis za zaupne svetovalce ter leta 2018 organizirala 
srečanje za osveščanje osebja na področju preprečevanja nadlegovanja; ugotavlja, da je 
bilo 31. decembra 2018 med zaposlenimi 44 % žensk; obžaluje, da je bil odstotek žensk 
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v razredu AD8 ali višje le 15 %, kar je 7 % pod ravnjo iz leta 2017; poziva agencijo, naj 
okrepi politiko uravnotežene zastopanosti spolov;

9. poudarja, da je agencija junija 2018 sprejela sklep o objavljanju informacij o sestankih z 
organizacijami ali samozaposlenimi osebami in da bo, potem ko bosta Parlament in 
Komisija sprejela dogovor o registru za preglednost, začela na spletnem mestu 
objavljati ustrezne informacije o sestankih izvršnega direktorja in uslužbencev z lobisti; 

10. opominja, da je agencija leta 2017 opravila pripravljalno delo, leta 2018 pa začela 
izvajati sistem za upravljanje informacijske varnosti, ki temelji na mednarodnem 
standardu ISO 27001, z njim pa se želi obvarovati pred tehnološkimi tveganji ter 
ohraniti zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij; 

11. poudarja dejavno vlogo in dodano vrednost agencije pri projektu izboljšanega 
regionalnega upravljanja ribištva v zahodni Afriki (PESCAO), v sklopu katerega se želi 
razviti zmogljivosti za boj proti dejavnostim nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova ter izboljšati upravljanje ribolovnih virov v zahodni Afriki; 
spominja na tri operacije, ki so se izvajale v letu 2018 in vključevale Senegal, Gambijo, 
Gvinejo Bissau, Sierro Leone, Zelenortske otoke in Mavretanijo;

12. priznava kakovost in pomen nalog agencije, in pozdravlja njeno skladnost in odlične 
rezultate, ki jih je dosegla od ustanovitve;

13. poudarja, kako pomembna je vloga agencije pri izvajanju skupne ribiške politike in 
uresničevanju njenih ciljev, zlasti v zvezi z obveznostjo iztovarjanja, saj se države 
članice srečujejo s težavami pri izpolnjevanju te obveznosti;

14. predlaga, naj se izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnica glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 2018.
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