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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 2019, letnim poročilom o dejavnostih agencije za leto 2019 ter z 
analizo in oceno tega poročila, ki ju je izvedel upravni odbor agencije;

2. je zadovoljen z izjavo Računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti transakcij v 
zvezi z zaključnim računom agencije za proračunsko leto 2019; ugotavlja, da je 
Računsko sodišče potrdilo, da je agencija v celoti izvajala popravljalne ukrepe, 
navedene v ugotovitvah Računskega sodišča iz poročila za leto 2018;

3. ugotavlja, da je agencija v letu 2019 prejela prispevek iz splošnega proračuna Unije v 
višini 16,7 milijona EUR, kar je 0,4 % manj kot leta 2018; opozarja, da je agencija 
ena tistih, ki v primerjavi z vsemi agencijami Unije prejema najnižja proračunska 
sredstva; pozdravlja, da je agenciji v letu 2019 uspelo izvrševati proračun v višini 
99,9 % za obveznosti in 86 % za plačila;

4. opozarja na pomen nadzora ribištva, da bi dosegli cilje skupne ribiške politike; 
priznava, da agencija bistveno prispeva k uresničevanju teh ciljev; poudarja, da bo 
agencija zaradi potekajočega pregleda uredb o nadzoru ribištva dobila pomembnejšo 
vlogo; poudarja, da brez zadostnih sredstev ni mogoče izpolnjevati vse večjih 
obveznosti; zato poudarja, da je treba v prihodnjih letih povečati finančne in človeške 
vire agencije;

5. pozdravlja, da se stopnja izvajanja delovnega programa agencije od leta 2017 stalno 
izboljšuje, saj je leta 2019 dosegla 99 % v primerjavi z 98% leta 2018 in 93 % 
leta 2017; ugotavlja tudi, da je agencija v letu 2019 usklajevala 32.381 inšpekcijskih 
pregledov ribiških plovil, na podlagi katerih je bilo odkritih 1 487 domnevnih 
kršitev, kar je 20,2 % oziroma 107,8 % več kot leta 2018; meni, da ti podatki kažejo, 
da so inšpekcijski pregledi in ukrepanje na njihovi podlagi še vedno bistveno orodje 
za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike;

6. pozdravlja, da se od leta 2017 uspešno uporablja tristranski delovni dogovor med 
agencijo, Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za 
mejno in obalno stražo (Frontex); ugotavlja, da je agencija na dobri poti, da do 
leta 2020 doseže cilje iz tega dogovora; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva 
v tej smeri; meni, da je ta dogovor primer sinergije med agencijami Unije, ki bi 
moral služiti kot vir navdiha za agencije na drugih področjih;

7. poudarja pomoč, ki jo agencija zagotavlja Komisiji v zvezi s sodelovanjem s tretjimi 
državami, in ključno vlogo agencije pri zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev z 
vsemi obalnimi državami; v zvezi s tem poudarja, da je treba povečati dodeljena 
sredstva, da bo agencija kos povečanemu obsegu dela zaradi izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije in morebitnih posledic novega odnosa za nadzorni okvir za 
ribištvo;
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8. je seznanjen, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2019 uresničen 
stoodstotno, saj je bilo zaposlenih vseh 61 začasnih uslužbencev, odobrenih v 
proračunu Unije;

9. je seznanjen s politiko agencije za spodbujanje enake obravnave osebja in z njenim 
ciljem doseči enakost spolov v smislu števila, razreda in ravni odgovornosti; 
ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2019 med vsemi zaposlenimi 46 % žensk; 
obžaluje, da ženske predstavljajo le 26 % zaposlenih v razredu AD 8 ali višjem 
razredu; ugotavlja pa, da se je ta številka v primerjavi z letom 2018 izboljšala za 
9 točk, v primerjavi z letom 2017 pa za 2 točki; poziva agencijo, naj si še naprej 
prizadeva za politiko enake zastopanosti spolov;

10. obžaluje, da agencija na svojem spletnem mestu še ni objavila podatkov o srečanjih 
izvršnega direktorja in osebja z zastopniki interesov, čeprav se je temu zavezala že 
junija 2018; poziva agencijo, naj izpolni svojo zavezo in redno posodablja svoje 
spletno mesto, ki je namenjeno tem informacijam;

11. predlaga, da se izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnica glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 2019.
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