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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan unionin tilinpäätös varainhoitovuodelta 2016; 

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 

varainhoitovuodelta 2016; ottaa huomioon meri- ja kalastusasioiden pääosaston vuotuisen 

toimintakertomuksen varainhoitovuodelta 2016; 

2. panee merkille, että budjettihallinnossa viime vuosina nähty suotuisa suuntaus on 

pysynyt ennallaan ja että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt erityisiä huomautuksia 

meri- ja kalastusasioiden pääosaston toimintakertomuksesta varainhoitovuodelta 2016; 

3. pyytää, että tilintarkastustuomioistuin esittää tulevissa kertomuksissaan erikseen 

kalastus- ja meriasioiden virhetason, jotta muiden alojen sisällyttämisestä saman 

otsakkeen alle johtuvat vääristymät häviävät; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksessa ei esitetä riittävän yksityiskohtaisia tietoja meri- ja kalastusasioista, 

mikä vaikeuttaa näiden alojen varainhoidon asianmukaista arviointia; 

4. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainittu yleinen virhetaso on 

laskenut edellisestä varainhoitovuodesta, ja kehottaa komissiota pitämään suuntauksen 

jatkossakin laskevana; 

5. antaa komissiolle tunnustusta siitä, että sekä maksusitoumusmäärärahojen 

(99,2 prosenttia) että maksumäärärahojen (94,7 prosenttia) käyttöaste oli 

varainhoitovuoden 2016 talousarvion (meri-ja kalastusasiat) pääluokan III osastossa 11 

huomattavan korkea; huomauttaa, että talousarviovarat on jaettu asetuksen (EU) 

508/2014 13 artiklan mukaisesti eri aloille ja että sen vuoksi olisi asianmukaista, että 

komissio esittäisi kertomuksessaan käyttöasteen yksityiskohtaisesti budjettikohdittain; 

6. panee merkille meri- ja kalastusasioiden pääosaston vuotuisessa 

toimintakertomuksessaan esittämän varauman, joka koskee kahdeksassa jäsenvaltiossa 

havaittuja Euroopan kalatalousrahastoon (EKTR) liittyviä tukeen oikeuttamattomia 

menoja; 

7. kannustaa meri- ja kalastusasioiden pääosastoa sen pyrkimyksissä valvoa yhteistyössä 

hallinnoitavia varoja ja erityisesti sen EKTR:ään ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoon (EMKR) liittyviä toimia; 

8. toteaa, että varojen menettämiseen liittyvä riski on 5,9 miljoonaa euroa ja että komissio 

on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet arvioidakseen vuoden 2017 menot ja periäkseen 

myönnetyt varat tarvittaessa takaisin; 

9. toteaa, että EMKR hyväksyttiin 15. toukokuuta 2014 eli kolme vuotta sitten, ja katsoo, 

että kaudelle 2014–2020 hyväksytyn EMKR:n toteutustaso ei edelleenkään ole riittävä, 

koska syyskuuhun 2017 mennessä yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia varten 
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käytettävissä olevista 5,7 miljardin euron varoista oli käytetty vain 1,7 prosenttia; 

toteaa, että EMKR:n varojen käyttö kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle; huomauttaa, että 

talousarviovarat on jaettu asetuksen (EU) 508/2014 13 artiklan mukaisesti eri aloille ja 

että sen vuoksi olisi asianmukaista, että komissio esittäisi kertomuksessaan käyttöasteen 

yksityiskohtaisesti budjettikohdittain; 

10 pitää tarpeellisena, että jäsenvaltioille tarjotaan kaikki mahdollinen tuki, jotta 

varmistetaan EMKR:n varojen asianmukainen ja täysimääräinen käyttö ja korkea 

käyttöaste kunkin jäsenvaltion erityisesti kalastusalan kestävää kehitystä koskevien 

ensisijaisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti; 

11. esittää saatavilla olevien tietojen perusteella vastuuvapauden myöntämistä komissiolle 

meri- ja kalastusasioita koskevista varainhoitovuoden 2016 menoista. 
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