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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójáról szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek 

címzett bizottsági közleményt; tudomásul veszi a Számvevőszék 2016-os pénzügyi évre 

vonatkozó éves jelentését; tudomásul veszi a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG 

MARE) 2016. évi éves tevékenységi jelentését; 

2. megállapítja, hogy az elmúlt évek helyes költségvetés-kezelési trendje továbbra is 

folytatódik, és hogy a Számvevőszék nem fűzött konkrét észrevételeket a DG MARE 

2016. évi éves tevékenységi jelentéséhez; 

3. sürgeti a Számvevőszéket, hogy következő jelentéseiben külön-külön közölje a 

hibaarányt a halászat, illetve a tengerügyek esetében, elkerülve ezzel, hogy az 

ugyanazon fejezet alatti egyéb területek torzítsák a számokat; megállapítja, hogy a 

Számvevőszék éves jelentése nem foglalkozik kellő részletességgel a tengerügyi és 

halászati kérdésekkel, ami megnehezíti a pénzügyi irányítás pontos értékelését; 

4. rámutat, hogy a Számvevőszék a jelentésében az előző évhez képest az általános 

hibaarány csökkenéséről számol be, és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa ezt a 

trendet; 

5. gratulál a Bizottságnak a halászati költségvetés III. szakasza 11. címének 2016-os 

költségvetési évben elért különösen magas végrehajtási arányához, mind a 

kötelezettségvállalási (99,2%), mind pedig a kifizetési (94,7%) előirányzatok 

tekintetében; rámutat, hogy az 508/2014/EU rendelet 13. cikke értelmében a 

költségvetési előirányzatokat felhasználási területük szerinti bontásban kell megadni, és 

ezért elvárható, hogy a Bizottság jelentésében költségvetési sorok szerint részletezze a 

végrehajtási arányt; 

6. nyugtázza a DG MARE éves tevékenységi jelentésében az Európai Halászati Alap (EHA) 

esetében a támogatásra nem jogosult kiadásokkal összefüggésben megfogalmazott 

fenntartást, amely nyolc tagállamot érint; 

7. ösztönzi a DG MARE megosztott irányításban végrehajtott előirányzatok ellenőrzésére 

irányuló erőfeszítéseit, különösen, ami az EHA-val és az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alappal (ETHA) kapcsolatos fellépéseket illeti; 

8. megállapítja, hogy a források elvesztésének kockázata 5,9 millió eurót érint, és hogy a 

Bizottság elfogadta a szükséges intézkedéseket a 2017-es kiadások értékelésére, 

valamint adott esetben a kifizetett összegek visszaszerzésére; 

9. megállapítja, hogy az ETHA 2014–2020-as költségvetésének végrehajtása három évvel 

2014. május 15-i elfogadása után továbbra sem kielégítő, mivel 2017. szeptemberre a 

megosztott irányítással végrehajtandó 5,7 milliárd eurós alapnak csak 1,7%-a került 

felhasználásra; rámutat, hogy az ETHA felhasználása a tagállamok felelőssége; rámutat, 
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hogy az 508/2014/EU rendelet 13. cikke értelmében a költségvetési előirányzatokat 

felhasználási területük szerinti bontásban kell megadni, és ezért elvárható, hogy a 

Bizottság jelentésében költségvetési sorok szerint részletezze a végrehajtási arányt; 

10 fontosnak tartja, hogy biztosítsanak minden lehetséges támogatást a tagállamok számára 

az ETHA forrásainak megfelelő és teljes körű kihasználása és a magas végrehajtási 

arány elérése érdekében, összhangban prioritásaikkal és igényeikkel, különös tekintettel 

a halászati ágazat fenntartható fejlesztésére; 

11. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását a Bizottság 

számára a 2016-os pénzügyi évre a tengerügyek és a halászat területét érintő kiadásokra 

vonatkozóan. 
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INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 
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