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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 

Euroopa Liidu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta; võtab ühtlasi teadmiseks 

kontrollikoja 2013. aasta aruande; võtab teadmiseks komisjoni merendus- ja 

kalandusasjade peadirektoraadi (DG MARE) 2013. aasta tegevusaruande; 

2. võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; võtab teadmiseks kontrollikoja negatiivse 

arvamuse maksete assigneeringute kohta, mille üldine veamäär on 4,7 %; 

3. märgib, et kontrollikoda juhtis tähelepanu kõrgele üldisele veamäärale, mis on maaelu 

arengu, keskkonna, kalanduse ja tervishoiu valdkondades teostatud maksete puhul 6,7 %; 

märgib siiski, et veamäär on madalam kui eelmisel eelarveaastal (7,9 %); märgib, et 

suuremalt jaolt on üldine veamäär, millele kontrollikoda tähelepanu juhtis, seotud 

regionaalpoliitika, transpordi ja energeetika valdkondadega, ja nõuab seetõttu tungivalt, et 

komisjon teeks kindlaks selle põhjused ja esitaks parandusmeetmete ettepanekud; 

4. võtab teadmiseks DG MARE esitatud reservatsiooni selle kohta, et teatavate liikmesriikide 

deklareeritud kulude veamäär on suurem kui 2%, et ühe liikmesriigi aruanne ei ole 

usaldusväärne ja aruanne on esitamata; peab kõnealuse liikmesriigi põhjustatud olukorda 

taunimisväärseks; märgib siiski, et olukord paranes, kui komisjon tegi sellele liikmesriigile 

ettekirjutused; 

5. on veendunud, et liikmesriigid parandavad oma aruandlusvahendeid ja -kanaleid, et 

kõrvaldada puudujäägid komisjonile esitatavates andmetes; soovitab komisjonil avaldada 

liikmesriikidele suuremat survet usaldusväärsete andmete esitamiseks; 

6. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei avaldanud – kui need märkused välja arvata – 

konkreetselt kalandus- ja merendusvaldkonna auditite üksikasjalikumaid tulemusi, ja 

nõuab läbipaistvuse huvides, et see teave avalikustataks; 

7. peab kiiduväärseks, et DG MARE eelarve täitmise määr oli väga kõrge nii kulukohustuste 

assigneeringute osas (99,79 %) kui ka maksete assigneeringute osas (jaotise 11 puhul 99,08 

%); 

8. võtab teadmiseks, et 92,31 % DG MARE maksetest on teostatud õigeaegselt; märgib siiski 

murelikult, et eelmisel eelarveaastal kasvas hilinenud maksete arv; tõdeb heameelega, et 

2013. aastal on makstud viivisintressid vähenenud, ning ergutab merendus- ja 

kalandusasjade peadirektoraati pidama edaspidigi kinni nõuetekohastest 

maksetähtaegadest; 

9. nõuab veel kord tungivalt, nagu eelmistelgi aastatel, et kontrollikoda tooks välja 

konkreetsed veamäärad eraldi nii kalanduse kui ka merendusküsimuste puhul; on 

seisukohal, et DG MARE konkreetne auditite valim peab olema piisav, et tagada 
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nõuetekohane esindatus ning määrata kindlaks usaldusväärne veamäär; 

10. teeb kättesaadavate andmete põhjal ettepaneku anda komisjoni tegevusele 2013. aasta 

eelarve täitmisel merendus- ja kalandusvaldkonna kulude osas heakskiit. 
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