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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. odnotowuje komunikat skierowany przez Komisję do Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Unii 

Europejskiej za rok budżetowy 2013; przyjmuje ponadto do wiadomości sprawozdanie 

roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2013; odnotowuje 

roczne sprawozdanie z działalności DG MARE za rok 2013; 

2. przyjmuje do wiadomości opinie Trybunału Obrachunkowego na temat legalności i 

prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego; 

odnotowuje negatywną opinię Trybunału Obrachunkowego w sprawie środków na 

płatności o ogólnym poziomie błędu 4,7%; 

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podwyższony ogólny poziom błędu w 

wysokości 6,7% dla płatności dokonanych w dziedzinach: rozwój obszarów wiejskich, 

środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie; zauważa jednak, że ten poziom błędu jest 

mniejszy w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego (7,9%); zwraca uwagę, że do 

tego podwyższonego ogólnego poziomu błędu stwierdzonego przez Trybunał 

Obrachunkowy przyczyniają się w największym stopniu następujące dziedziny: polityka 

regionalna, transport i energia, w związku z czym domaga się, aby Komisja określiła 

przyczyny takiej sytuacji i zaproponowała środki naprawcze; 

4. odnotowuje zgłoszone przez DG MARE zastrzeżenie dotyczące poziomu błędu 

przekraczającego 2% w odniesieniu do zadeklarowanych wydatków niektórych państw 

członkowskich, a w przypadku jednego państwa członkowskiego dotyczące jednego 

sprawozdania uznanego za nierzetelne i braku jednego sprawozdania; ubolewa nad 

przypadkiem tego jednego państwa członkowskiego; zauważa jednak, że sytuacja 

poprawiła się w wyniku nakazów skierowanych przez Komisję do tego państwa 

członkowskiego; 

5. jest przekonany, że w przypadku takich ewentualnych braków w danych przekazywanych 

Komisji państwa członkowskie ulepszą swoje narzędzia i kanały przekazywania 

informacji; zaleca Komisji stosowanie wobec państw członkowskich bardziej 

stanowczych środków nacisku, aby przekazywały one wiarygodne dane; 

6. poza tymi uwagami ubolewa nad tym, że Trybunał Obrachunkowy nie przedstawił bardziej 

szczegółowo wyniku swoich audytów w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki morskiej 

oraz, z myślą o przejrzystości, domaga się podawania takich informacji do wiadomości; 

7. gratuluje DG MARE bardzo wysokiego wskaźnika wykonania w przypadku środków na 

zobowiązania (99,79%) i środków na płatności (99,08% dla tytułu 11); 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że DG MARE dokonała 92,31% płatności terminowo; 

zauważa jednak z zaniepokojeniem, że liczba opóźnionych płatności wzrosła w 
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odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego; odnotowuje z zadowoleniem, że odsetki 

zapłacone z tytułu zaległych płatności w 2013 r. maleją, dlatego zachęca DG MARE do 

zachowania terminu płatności zgodnego z wymogami regulacyjnymi; 

9. po raz kolejny, podobnie jak w poprzednich latach, apeluje do Trybunału 

Obrachunkowego o ustalenie osobnego poziomu błędu charakterystycznego dla 

rybołówstwa i dla gospodarki morskiej; uważa, że próbka określona dla DG MARE musi 

być na tyle znacząca, by zapewnić dobrą reprezentatywność audytów i ustalenie 

wiarygodnego poziomu błędu; 

10. na podstawie dostępnych danych proponuje udzielić Komisji absolutorium w związku z 

wydatkami w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa za rok 2013. 
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