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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 2014; odnotowuje ponadto sprawozdanie roczne 

Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2014; odnotowuje roczne 

sprawozdanie z działalności DG MARE za rok 2014; uwzględnia sprawozdanie specjalne 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 11/2015 w sprawie umów o partnerstwie w 

sprawie połowów; 

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, w przypadku których ogólny poziom błędu wyniósł 4,4 %, lecz brakuje 

szczególnego wskaźnika błędu w dziedzinie rybołówstwa; wzywa do tego, aby kwestie 

związane z rybołówstwem były rozpatrywane oddzielnie, a nie łącznie z rolnictwem, w 

celu zagwarantowania większej przejrzystości w obszarze rybołówstwa; 

3. odnotowuje zgłoszone przez DG MARE zastrzeżenie dotyczące systemu zarządzania i 

kontroli dla programów EFR w niektórych państwach członkowskich; 

4. jest przekonany, że system kontroli wewnętrznej wprowadzony przez DG MARE pozwala 

uzyskać wystarczającą pewność co do odpowiedniego zarządzania ryzykiem w zakresie 

legalności i prawidłowości transakcji; 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 

5. zauważa, że przyjęcie po dniu 1 stycznia 2014 r. programów w ramach zarządzania 

dzielonego w odniesieniu do EFMR i innych europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych doprowadziło do technicznego przeglądu wieloletnich ram finansowych 

(WRF) w celu przeniesienia niewykorzystanych środków z 2014 r. na kolejne lata; 

6. wyraża głębokie ubolewanie w związku z tym, że przeważająca większość państw 

członkowskich przekazała swoje programy operacyjne dotyczące EFMR bardzo późno, 

co spowodowało poważne opóźnienia w uruchamianiu funduszy; przypomina, że 

państwa członkowskie są odpowiedzialne za wykorzystanie środków w zarządzaniu 

dzielonym; 

7. jest zdania, że państwa członkowskie powinny ulepszyć instrumenty i kanały, przy 

pomocy których przekazują informacje Komisji; zaleca Komisji stosowanie wobec 

państw członkowskich bardziej stanowczych środków nacisku, aby przekazywały one 

wiarygodne dane; 

8. wzywa Komisję do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia państwom członkowskim 

w celu zapewnienia właściwego i pełnego wykorzystania zasobów EFMR, z wysokimi 
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wskaźnikami wykorzystania, zgodnie z ich odnośnymi priorytetami i potrzebami, w 

szczególności w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa; 

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

9. z zadowoleniem przyjmuje powierzenie Agencji uprawnień w zakresie EFMR od 1 

stycznia 2014 r.; odnotowuje protokół ustaleń podpisany między DG MARE i Agencją w 

dniu 23 września 2014 r.; podkreśla, że Agencja powinna promować wysokiej jakości 

wsparcie na rzecz wszystkich jej beneficjentów w zakresie 19 działań EFMR; 

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 11/2015 

(absolutorium za 2014 r.): Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie 

połowów? 

10. odnotowuje elementy zawarte w sprawozdaniu specjalnym nr 11/2015 dotyczącym umów 

o partnerstwie w sprawie połowów; 

11. wzywa Komisję do uwzględnienia zaleceń Trybunału; 

12. ubolewa nad kosztem finansowym niepełnego wykorzystania tonażu referencyjnego 

określonego w niedawno przyjętych protokołach; proponuje, aby wysokość opłat z tytułu 

praw dostępu do zasobów rybnych była w większym stopniu uzależniona od faktycznej 

wielkości połowów; wzywa Komisję do dopilnowania, by wypłaty z tytułu wsparcia 

sektorowego były spójne z innymi płatnościami w ramach wsparcia budżetowego 

i wzywa do poprawy wyników osiągniętych przez kraje partnerskie we wdrażaniu 

wspólnie uzgodnionych działań; 

13. podkreśla, jak już wskazał Trybunał, że możliwa jest poprawa komplementarności i 

spójności między umowami o partnerstwie w sprawie połowów wynegocjowanymi w tym 

samym regionie, co pozwoliłoby na zwiększenie ich potencjału na poziomie regionalnym; 

14. podkreśla, że informacje dostarczone przez niezależne oceny ex post nie zawsze są 

wystarczająco kompletne, spójne i porównywalne, co zmniejszyło ich przydatność w 

procesie podejmowania decyzji i negocjacjach; zauważa ponadto, że te oceny 

w niewystarczającym stopniu oceniają stopień, w jakim umowy o partnerstwie w sprawie 

połowów realizują wszystkie swoje cele, np. brakuje danych na temat zatrudnienia 

w regionach UE uzależnionych od rybołówstwa oraz informacji o dostawach ryb na rynek 

UE; 

15. wyraża zaniepokojenie brakiem wiarygodnych, weryfikowalnych i dostępnych informacji 

na temat stanu stad i działalności połowowej krajowych flot rybackich lub innych flot 

zagranicznych, które również uzyskały dostęp do łowisk, jako że jednym z głównych 

celów umów o partnerstwie w sprawie połowów jest połów jedynie nadwyżki zasobów 

rybnych, co okazało się bardzo trudne do zrealizowania w praktyce; 

16  wyraża zaniepokojenie ewentualnością przerwania działalności połowowej pomiędzy 

okresami obowiązywania dwóch protokołów; zwraca się do Komisji o zagwarantowanie 

bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego podmiotom prowadzącym działalność 

połowową przez zapewnienie ciągłości połowów w okresie między jednym a drugim 

protokołem; 
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17. wzywa Komisję do ściślejszego monitorowania wdrażania wsparcia sektorowego, aby 

zapewnić jego skuteczność; 

18. podkreśla konieczność skutecznego monitorowania działań finansowanych przez Unię w 

celu sektorowego wsparcia umów międzynarodowych, za pośrednictwem jak najbardziej 

szczegółowych tabel; podkreśla ponadto konieczność sprzyjania rozwojowi poprzez 

wsparcie sektorowe; jest przekonany, że docelowo część handlowa umów powinna być 

powiązana ze skutecznym i istotnym wsparciem sektorowym podlegającym 

wystarczającej kontroli; 

19. z niepokojem zauważa, że obecnie obowiązujące protokoły wciąż nie przewidują 

możliwości częściowych płatności, gdy wyniki są tylko częściowo osiągnięte; przyjmuje 

do wiadomości, że w przypadku braku wyników lub niezadowalających wyników 

płatności z tytułu wsparcia sektorowego na następny rok zostaną zawieszone i nie będą 

wypłacane, dopóki docelowe wyniki nie zostaną osiągnięte; wzywa jednak Komisję do 

uwzględnienia w nowych protokołach, tam gdzie jest to możliwe, możliwości częściowej 

płatności z tytułu wsparcia sektorowego; 

Absolutorium 

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

wydatkami w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa za rok budżetowy 2014. 



 

PE571.470v02-00 6/6 AD\1082940PL.DOC 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 14.1.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

17 

0 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel 

Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža 

Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole 

Christensen, Francisco José Millán Mon 

 

 


