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FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten 

om det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016; 

noterer sig Revisionsrettens årsberetning om regnskabsåret 2016; noterer sig GD MARE's 

årlige aktivitetsrapport for 2016; 

2. bemærker, at den positive tendens i budgetforvaltningen i de seneste år er blevet 

opretholdt, og at Revisionsretten ikke har særlige bemærkninger til GD MARE's 

aktivitetsrapport for 2016; 

3. opfordrer indtrængende Revisionsretten til i sine kommende beretninger at fremlægge 

en særskilt fejlforekomst for fiskeri og maritime anliggender for at eliminere de 

skævheder, som skyldes, at andre områder lægges under det samme udgiftsområde; 

bemærker, at området maritime anliggender og fiskeri ikke er behandlet tilstrækkeligt 

detaljeret i Revisionsrettens årsberetning, hvilket gør det vanskeligt at foretage en 

korrekt vurdering af den finansielle forvaltning; 

4. understreger, at Revisionsretten i sin beretning påpeger, at den samlede fejlprocent er 

faldet i forhold til det foregående regnskabsår, og opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte denne faldende tendens; 

5. roser Kommissionen for den meget høje udnyttelsesgrad i afsnit 11 i sektion III i 2016-

budgettet i relation til fiskeri, både for forpligtelsesbevillinger (99,2%) og 

betalingsbevillinger (94,7%); minder om, at i henhold til artikel 13 i forordning nr. 

508/2014 opdeles budgetmidlerne i overensstemmelse med deres tildelinger, og at det er 

derfor hensigtsmæssigt at angive i beretningen gennemførelsesraten for hver 

budgetpost; 

6. bemærker forbeholdet i GD MARE's årlige aktivitetsrapport vedrørende ikke-

støtteberettigede udgifter i Den Europæiske Fiskerifond (EFF), som vedrører otte 

medlemsstater; 

7. støtter GD MARE i bestræbelserne på at kontrollere de bevillinger, der gennemføres 

under delt forvaltning, især foranstaltningerne vedrørende Den Europæiske Fiskerifond 

og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF); 

8. bemærker, at 5,9 mio. EUR risikerer at gå tabt, og at Kommissionen traf de nødvendige 

foranstaltninger til at evaluere udgifterne i 2017 og i givet fald til at tilbagesøge de 

tildelte midler; 

9. understreger, at niveauet for gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

(EHFF) for perioden 2014-2020 tre år efter dens vedtagelse den 15. maj 2014 stadig er 

utilfredsstillende, idet kun 1,7% af de 5,7 mia. EUR, der var stillet til rådighed under 

delt forvaltning, var blevet brugt i september 2017; bemærker, at anvendelsen af EHFF 

er medlemsstaternes ansvar; minder om, at i henhold til artikel 13 i forordning nr. 
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508/2014 opdeles budgetmidlerne i overensstemmelse med deres tildelinger, og at det er 

derfor hensigtsmæssigt at angive i beretningen gennemførelsesraten for hver 

budgetpost; 

10 mener, at det er nødvendigt at yde medlemsstaterne al mulig hjælp med henblik på at 

sikre en behørig og fuldstændig udnyttelse af EHFF's ressourcer med en høj 

gennemførelsesgrad i overensstemmelse med medlemsstaternes respektive 

prioriteringer og behov, navnlig for så vidt angår bæredygtig udvikling af 

fiskerisektoren; 

11. foreslår på grundlag af de foreliggende oplysninger, at Kommissionen meddeles decharge 

for sine udgifter inden for maritime anliggender og fiskeri for regnskabsåret 2016. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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