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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 от страна на 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;

3. подчертава, че въпреки значителното увеличаване на нейния бюджет от 2017 г. 
насам поради новите ѝ задачи, през 2018 г. Агенцията постигна успешно 
изпълнение на своя бюджет с 99,7% за поетите задължения и с 87,6% за 
плащанията, в съответствие с предходните години; 

4. посочва, че през 2018 г. Агенцията е обработила с 23% повече операции по 
плащания поради увеличаването на дейността, без да се използват 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 
съоръжения, са били многоцелеви операции, по-специално в Средиземно море и 
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 европейска 
гранична и брегова охрана 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; поради това 
подчертава необходимостта от предоставяне на Агенцията на подходящи 
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 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 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;
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9. предлага да се освободи от отговорност изпълнителният директор на Агенцията 
във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година.


