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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 (наричана по-долу „Палатата“) 
относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството 
(„Агенцията“) за финансовата 2019 година, годишния отчет за дейността на 
Агенцията за 2019 г. и анализа и оценката на този доклад от страна на 
Административния съвет на Агенцията;

2. изразява задоволство от декларацията на Палатата относно 
законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните 
отчети на Агенцията за финансовата 2019 година; отбелязва, че Палатата е 
потвърдила пълното изпълнение от Агенцията на корективните мерки, 
посочени в забележките на Палатата от нейния доклад за 2018 г.; 

3. отбелязва, че през 2019 г. Агенцията е получила 16,7 милиона евро вноска от 
общия бюджет на Съюза, което представлява намаление с 0,4% спрямо 2018 г.; 
приветства факта, че през 2019 г. Агенцията успя да изпълни своя бюджет на 
99,9% за бюджетните кредити за поети задължения и на 86% за бюджетните 
кредити за плащания; 

4. припомня значението на контрола на риболовните дейности за постигането на 
целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР); признава 
жизненоважния принос на Агенцията за изпълнението на тези цели; 
подчертава, че текущото преразглеждане на Регламента относно контрола на 
рибарството ще доведе до повишено търсене на услугите на Агенцията; 
следователно подчертава необходимостта от увеличаване на финансовите и 
човешките ресурси на Агенцията през следващите години;

5. приветства непрекъснатото подобрение от 2017 г. насам на степента на 
изпълнение на работната програма на Агенцията, която достигна 99% през 
2019 г., спрямо 98% през 2018 г. и 93% през 2017 г.; отбелязва също така, че 
през 2019 г. Агенцията координира 32 381 инспекции на риболовни кораби, 
което доведе до откриването на 1 487 предполагаеми нарушения, а това 
представлява увеличение съответно с 20,2% и 107,8% спрямо 2018 г.; счита, че 
тези данни показват, че инспекциите и последващите действия във връзка с тях 
продължават да бъдат основен инструмент за гарантиране на спазването на 
правилата на ОПОР;

6. приветства успешното функциониране на тристранната работна договореност 
между Агенцията, Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) от 2017 г. насам; 
отбелязва, че Агенцията е на път да постигне целите на това споразумение до 
2020 г.; насърчава Агенцията да продължи усилията си в тази насока; счита, че 
това споразумение е пример за добро взаимодействие между европейските 
агенции, който следва да послужи като източник на вдъхновение за други 
агенции в други области;
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7. отбелязва, че към 31 декември 2019 г. щатното разписание е било запълнено на 
100%, като са били назначени 61 срочно наети служители от общо 61-те 
свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно 
бюджета на Съюза;

8. отбелязва политиката на Агенцията за насърчаване на равното третиране на 
персонала и целта за постигане на баланс между половете по отношение на 
броя, степента и равнището на отговорност на служителите; отбелязва, че към 
31 декември 2019 г. общият брой на жените служители е бил 46% от персонала; 
изразява съжаление във връзка с факта, че жените представляват едва 26% от 
служителите със степен AD 8 или по-висока степен; отбелязва обаче 
подобрението на тази цифра с 9 пункта в сравнение с 2018 г. и с 2 пункта в 
сравнение с 2017 г.; призовава Агенцията да продължи усилията си във връзка 
с нейната политика за равенство между половете;

9. изразява съжаление за факта, че въпреки ангажимента, поет от Агенцията през 
юни 2018 г., да публикува на своя уебсайт съответните срещи на 
изпълнителния директор и служителите с представители на интереси, досега не 
е публикувана информация за никаква среща; призовава Агенцията да изпълни 
ангажимента си и редовно да актуализира специалната уебстраница на своя 
уебсайт с тази информация;

10. предлага освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на 
Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 
2019 година.


