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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. отбелязва съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Сметната палата относно годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 

2016 година; отбелязва годишния доклад на Сметната палата („Палатата“) за 2016 

г.; отбелязва годишния отчет за дейността на ГД „Морско дело и рибарство“ за 

2016 г.; 

2. отбелязва, че благоприятната тенденция при управлението на бюджета през 

последните години се е запазила и че Палатата няма особени забележки по 

отношение на отчета за дейността на ГД „Морско дело и рибарство“ за 2016 г.; 

3. настоятелно призовава Палатата, в бъдещите си доклади, да представи отделен 

процент на грешките за рибарството и морското дело с цел премахване на 

изкривяването на информацията, произтичащо от включването на други области 

по същата позиция; отбелязва, че областта на морското дело и рибарството не е 

отразена достатъчно подробно в годишния доклад на Палатата, което затруднява 

точната оценка на финансовото управление; 

4. подчертава факта, че Палатата е отбелязала в своя доклад по-нисък общ процент 

на грешките в сравнение с предходната финансова година и настоятелно 

призовава Комисията да продължи тенденцията за намаляване на грешките; 

5. приветства Комисията за особено високата степен на изпълнение по дял 11 от 

раздел III на бюджета за финансовата 2016 година (морско дело и рибарство), 

както за бюджетните кредити за поети задължения (99,2%), така и за бюджетните 

кредити за плащания (94,7%); посочва, че съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 

№ 508/2014 бюджетните средства са разбити в зависимост от тяхната област на 

разпределение, и че следователно би било целесъобразно в своя доклад 

Комисията да представи подробна информация за степента на изпълнение по 

отделните бюджетни редове; 

6. отбелязва изразените в годишния отчет за дейността на ГД „Морско дело и 

рибарство“ резерви по отношение на недопустимите разходи, установени при 

Европейския фонд за рибарство (ЕФР), които касаят осем държави членки; 

7. насърчава ГД „Морско дело и рибарство“ в нейните усилия за контрол на 

бюджетните кредити при споделено управление, и по-специално действията по 

отношение на ЕФР и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР); 

8. отбелязва, че рискът от загуби за фонда е в размер на 5,9 милиона евро и че 

Комисията е предприела необходимите мерки за оценяване на разходите през 

2017 г., и по целесъобразност, за възстановяване на разпределените средства; 

9. отбелязва, че равнището на изпълнение по ЕФМДР за периода 2014 – 2020 г. 

продължава да е неудовлетворително вече три години след приемането му на 15 
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май 2014 г., като се има предвид фактът, че до септември 2017 г. са били 

използвани едва 1,7% от предоставените чрез споделено управление 5,7 милиарда 

евро; отбелязва, че усвояването на средствата по ЕФМДР е задължение на 

държавите членки; посочва, че съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 508/2014 

бюджетните средства са разбити в зависимост от тяхната област на 

разпределение, и че следователно би било целесъобразно в своя доклад 

Комисията да представи подробна информация за степента на изпълнение по 

отделните бюджетни редове; 

10 счита, че е необходимо да се предоставя всякаква възможна подкрепа на 

държавите членки, с цел гарантиране на правилното и пълно използване на 

средствата по ЕФМДР, с висока степен на изпълнение и в съответствие с 

респективните им приоритети и потребности, по-специално по отношение на 

устойчивото развитие на сектора на рибарството; 

11. предлага, въз основа на наличните данни, освобождаване на Комисията от 

отговорност във връзка с разходите ѝ в областта на морското дело и рибарството за 

финансовата 2016 година. 
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