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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai par 

konsolidētajiem Eiropas Savienības 2016. gada pārskatiem; pieņem zināšanai Revīzijas 

palātas 2016. finanšu gada pārskatu; pieņem zināšanai DG MARE 2016. gada darbības 

pārskatu; 

2. konstatē, ka pēdējos gados ir saglabājusies labvēlīga tendence saistībā ar budžeta 

pārvaldību un Revīzijas palāta nav izdarījusi īpašas piezīmes par DG MARE 2016. gada 

darbības pārskatu; 

3. mudina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos atsevišķi norādīt kļūdu īpatsvaru par 

zivsaimniecības un jūrlietu jomu, lai novērstu izkropļojumus, kas rodas tādēļ, ka citi 

apgabali tiek iekļauti tajā pašā kategorijā; konstatē, ka zivsaimniecības un jūrlietu 

jautājumi Revīzijas palātas gada pārskatā nav izklāstīti pietiekami detalizēti, kas 

apgrūtina finanšu pārvaldības pienācīgu izvērtēšanu; 

4. uzsver — Revīzijas palāta savā pārskatā min, ka vispārējais kļūdu īpatsvars ir 

samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, un mudina Komisiju šo 

tendenci saglabāt; 

5. izsaka Komisijai atzinību par īpaši augsto izpildes līmeni 2016. finanšu gada budžeta 

III iedaļas 11. sadaļā gan attiecībā uz saistību apropriācijām (99,2%), gan maksājumu 

apropriācijām (94,7%); norāda, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 13. pantu 

budžeta līdzekļi tiek atspoguļoti pa sadales jomām un tādēļ būtu lietderīgi, ja Komisija 

savā ziņojumā sniegtu detalizētu informāciju par izpildes līmeni atbilstoši budžeta 

pozīcijām; 

6. pieņem zināšanai DG MARE gada darbības pārskatā pausto atrunu par konstatētajiem 

neattiecināmajiem izdevumiem saistībā ar Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF), kas 

attiecas uz astoņām dalībvalstīm; 

7. pauž atbalstu DG MARE centieniem kontrolēt apropriācijas, uz kurām attiecas dalītā 

pārvaldība, jo īpaši saistībā ar EZF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF); 

8. konstatē, ka risks zaudēt līdzekļus ir EUR 5,9 miljonu apmērā un ka Komisija ir 

pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai 2017. gadā novērtētu izdevumus un vajadzības 

gadījumā atgūtu piešķirtos līdzekļus; 

9. konstatē, ka 2014.–2020. gada periodā EJZF apguves līmenis trīs gadus pēc tā 

pieņemšanas 2014. gada 15. maijā joprojām ir neapmierinošs, ņemot vērā to, ka līdz 

2017. gada septembrim bija izmantoti tikai 1,7% no EUR 5,7 miljardu finansējuma, kas 

ir pieejams dalītā pārvaldībā; norāda, ka EJZF apguve ir dalībvalstu pienākums; norāda, 

ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 13. pantu budžeta līdzekļi tiek atspoguļoti pa 

sadales jomām un tādēļ būtu lietderīgi, ja Komisija savā ziņojumā sniegtu detalizētu 

informāciju par izpildes līmeni atbilstoši budžeta pozīcijām; 
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10 uzskata, ka ir jāsniedz viss iespējamais atbalsts dalībvalstīm nolūkā pienācīgi un pilnīgi 

izmantot EZJF resursus, nodrošinot augstu izpildes līmeni un ievērojot savas attiecīgās 

prioritātes un vajadzības, jo īpaši attiecībā uz zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu 

attīstību; 

11. pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ierosina sniegt Komisijai apstiprinājumu par 

2016. finanšu gada budžeta izpildi attiecībā uz izdevumiem jūrlietu un zivsaimniecības 

jomā. 
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