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Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska agencija za kontrolu 
ribarstva  
1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje 
proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. 
(2019/2085(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije 
za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija 
treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0052/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) 
br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, 

1 SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
2 SL C 417, 11.12.2019., str. 34.
3 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.



Euratom) br. 966/20121, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju 
Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o 
uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku2, a 
posebno njezin članak 36.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 
19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva3, a posebno njezin 
članak 45.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
Europskog parlamenta i Vijeća4, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o 
Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog 
parlamenta i Vijeća5, a posebno njezin članak 105.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

1. daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva za izvršenje 
proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 
proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji 
i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).
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2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene 
dokumentacije Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. 
(2019/2085(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije 
za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku 
godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija1,

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu2 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 
dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio 
Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija 
treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-
0052/2020),

– uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a 
posebno njezin članak 208.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o 
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) 
br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, 
Euratom) br. 966/20124, a posebno njezin članak 70.,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju 
Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o 
uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku5, a 
posebno njezin članak 36.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 
19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva6, a posebno njezin 
članak 45.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 
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Europskog parlamenta i Vijeća1, a posebno njezin članak 108.,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o 
okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o 
Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog 
parlamenta i Vijeća2, a posebno njezin članak 105.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

1. odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske agencije za kontrolu 
ribarstva za financijsku godinu 2018.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske 
agencije za kontrolu ribarstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na 
objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

1 SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
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3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su 
sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu 
ribarstva za financijsku godinu 2018. (2019/2085(DEC))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije 
za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018.,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0041/2020),

A. budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima1 Europske agencije za kontrolu 
ribarstva (dalje u tekstu: „Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni 
proračun iznosio 17 408 849 EUR, što je povećanje od 1,73 % u odnosu na 2017. 
godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije2;

B. budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj 
dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) 
izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za 
financijsku godinu 2018. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1. sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. 
rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,74 %, što je blago povećanje od 0,83 % u 
odnosu na 2017.; sa zadovoljstvom primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava 
za plaćanje iznosila 87,62 %, što je povećanje od 13,81 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2. napominje da se Agencija koristi s nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti kao 
potporom za svoje višegodišnje strateške ciljeve i za procjenu dodane vrijednosti svojih 
aktivnosti;

3. napominje da je Agencija na vrijeme provela 98 % svojih aktivnosti i da je primijenila 
100 % svojega godišnjeg plana komunikacijske strategije;

4. napominje da su Agencija, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Europska 
agencija za pomorsku sigurnost usvojile trostrani radni sporazum kojim se definira 
suradnja između tih agencija i suradnja s nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije 
obalne straže pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te 
koordiniranjem višenamjenskih operacija;

5. potiče Agenciju da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

1 SL C 416, 15.11.2018., str. 42.
2 SL C 416, 15.11.2018., str. 43. 



6. prima na znanje činjenicu da su 2017. predstavljeni rezultati druge neovisne vanjske 
evaluacije Agencije za petogodišnje razdoblje od 2012. do 2016.; sa zadovoljstvom 
primjećuje da je na kraju 2018. jedna preporuka zaključena, a da je deset preporuka 
napredovalo u skladu s planom predstavljenim upravnom odboru;

7. smatra da uloga Agencije u promicanju stvaranja Frontexa ne bi smjela ugroziti glavnu 
aktivnost Agencije kao tijela Unije odgovornog za organizaciju operativne koordinacije 
aktivnosti kontrole ribarstva i pružanje pomoći u tom području državama članicama i 
Komisiji, što može prouzročiti slabljenje kontrole ribarstva i porast nezakonitog, 
neprijavljenog i nereguliranog ribolova; stoga ističe da je Agenciji potrebno osigurati 
odgovarajuće financijske i ljudske resurse koji su u skladu s njezinim sve većim brojem 
zadaća;

8. ističe činjenicu da je Agencija u lipnju 2018. donijela odluku o objavi informacija o 
sastancima s organizacijama ili samozaposlenim osobama te da će Agencija, nakon 
dogovora između Parlamenta i Komisije o registru transparentnosti, objavljivati 
relevantne sastanke izvršnog direktora i osoblja s lobistima na svojoj internetskoj 
stranici;

9. napominje da je nakon pripremnog rada tijekom 2017. Agencija 2018. uvela sustav 
upravljanja sigurnošću informacija koji se temelji na međunarodnom standardu 
ISO 27001 radi zaštite Agencije od tehnološkog rizika i očuvanja povjerljivosti, 
integriteta i dostupnosti informacija; 

10. ističe aktivnu ulogu i dodanu vrijednost koju Agencija ima u projektu PESCAO za 
poboljšano regionalno upravljanje ribarstvom u zapadnoj Africi, čiji je cilj razvoj 
kapaciteta za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te bolje 
gospodarenje ribolovnim resursima u zapadnoj Africi; ističe tri operacije provedene 
2018. u kojima su sudjelovali Senegal, Gambija, Gvineja Bisau, Gvineja, Sijera Leone, 
Cabo Verde i Mauritanija;

11. naglašava važnost uloge Agencije u provedbi zajedničke ribarstvene politike i 
ostvarivanju njezinih ciljeva, osobito u pogledu obveze iskrcavanja budući da države 
članice imaju poteškoće s ispunjavanjem te obveze;

Kadrovska politika

12. napominje da je 31. prosinca 2018. bilo izvršeno 98,36 % plana radnih mjesta, tj. 
imenovano je 60 privremenih djelatnika od 61 privremenog djelatnika koji je odobren u 
okviru proračuna Unije (u odnosu na 61 odobreno radno mjesto 2017.); također 
napominje da je 2018. za Agenciju radilo 11 ugovornih djelatnika i šest upućenih 
nacionalnih stručnjaka; 

13. potiče Agenciju da izradi dugoročni politički okvir za ljudske resurse usmjeren na 
ravnotežu između poslovnog i privatnog života njezina osoblja, cjeloživotno 
usmjeravanje i razvoj karijere, rodnu ravnotežu, rad na daljinu, nediskriminaciju, 
geografsku ravnotežu te zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom;

14. sa zabrinutošću primjećuje nedostatak rodne ravnoteže u upravnom odboru (47 
muškaraca i 21 žena);

Javna nabava



15. ističe da je glavna aktivnost javne nabave tijekom 2018. bila usmjerena na objavljivanje 
dvaju otvorenih poziva na pribavljanje usluga putničke agencije i organizacije 
događanja za Agenciju i za Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu;

16. pozdravlja to što je, u skladu s ciljem agencija Unije za dijeljenje nabave, Agencija 
2018. objavila drugi međuinstitucijski javni poziv na podnošenje ponuda te da su se 
druge dvije agencije pridružile tom postupku javne nabave; poziva Agenciju da tijelo 
nadležno za davanje razrješnice obavijesti o razvoju događaja u vezi s postupcima 
zajedničke javne nabave; smatra tu praksu primjerom koji valja slijediti; potiče 
Agenciju da dodatno istraži mogućnosti pojednostavnjenja postupaka s drugim 
institucijama;

17. prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija nije sustavno provjeravala 
cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima 
izvršitelju iz okvirnog ugovora za stjecanje softverskih licencija; iz odgovora Agencije 
prima na znanje da ona ne može izmijeniti uvjete i odredbe okvirnog ugovora koji je 
potpisala Komisija i da će primjenjivati novi okvirni ugovor kako bi riješila spomenute 
probleme u vezi sa starim ugovorom;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18. prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja 
transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; 
sa zadovoljstvom primjećuje da stručnjaci koji ne potpišu izjavu o financijskim 
interesima ne smiju raditi u okviru posebnog ugovora te da Agencija redovito nadzire 
podnošenje izjava;

19. napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. sastavila revizijsko 
izvješće na temu planiranja, izrade proračuna i praćenja u Agenciji te da je dogovoren 
akcijski plan za moguće poboljšanje određenih područja; poziva Agenciju da tijelo 
nadležno za davanje razrješnica izvijesti o poduzetim mjerama;

Ostale primjedbe

20. primjećuje da je Agencija započela postupak stjecanja certifikacije u sustavu upravljanja 
okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a i da je poduzela niz mjera kojima je cilj 
smanjenje njezina ukupnog utjecaja na okoliš; ističe, međutim, da Agencija nije uvela 
nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

21. poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja 
te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o

o     o

22. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su 
naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.1 o uspješnosti, financijskom 
upravljanju i nadzoru agencija.

1 Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.


