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NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov 

o konsolidovanej ročnej účtovnej závierke Európskej únie za rok 2016; berie na vedomie 

výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2016; berie na vedomie výročnú 

správu o činnosti GR pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE) za rok 2016; 

2. konštatuje, že priaznivý trend v oblasti rozpočtového riadenia v posledných rokoch bol 

zachovaný a že Dvor audítorov nemá osobitné pripomienky k správe o činnosti GR 

MARE za rok 2016; 

3. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uvádzal osobitnú 

mieru chybovosti pre rybárstvo a námorné záležitosti, a to v záujme odstránenia 

nezrovnalostí, ktoré vyplývajú zo zahrnutia iných oblastí do rovnakého okruhu; 

konštatuje, že oblasť námorných záležitostí a rybárstva nie je vo výročnej správe Dvora 

audítorov dostatočne podrobne prezentovaná, čo sťažuje správne hodnotenie finančného 

hospodárenia v týchto oblastiach; 

4. zdôrazňuje skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza nižšiu celkovú mieru 

chybovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

pokračovala v tejto tendencii znižovania; 

5. vyslovuje Komisii uznanie za mimoriadne vysokú mieru plnenia v hlave 11 oddielu III 

rozpočtu na rok 2016 (Námorné záležitosti a rybárstvo), a to tak v prípade viazaných 

rozpočtových prostriedkov (99,2 %), ako aj platobných rozpočtových prostriedkov 

(94,7 %); poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú 

rozpočtové prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto 

by bolo pre Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia 

podľa rozpočtových riadkov; 

6. berie na vedomie výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti GR MARE, pokiaľ ide 

o zistené neoprávnené výdavky v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 

(EFRH), pričom táto výhrada sa týka ôsmich členských štátov; 

7. povzbudzuje GR MARE v jeho úsilí o kontrolu rozpočtových prostriedkov v rámci 

zdieľaného hospodárenia, a to najmä opatrení, ktoré sa týkajú EFRH a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu (ENRF); 

8. konštatuje, že riziko straty finančných prostriedkov predstavuje 5,9 milióna EUR a že 

Komisia prijala opatrenia potrebné na hodnotenie výdavkov v roku 2017 a prípadne na 

vymáhanie pridelených prostriedkov; 

9. konštatuje, že miera implementácie ENRF na obdobie 2014 – 2020 je tri roky po jeho 

prijatí 15. mája 2014 stále nepostačujúca, keďže do septembra 2017 sa použilo len 1,7 

% zo sumy 5,7 miliardy EUR, ktorá bola poskytnutá v rámci zdieľaného hospodárenia; 

konštatuje, že využívanie prostriedkov ENRF je zodpovednosťou členských štátov; 

poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú rozpočtové 
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prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto by bolo pre 

Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia podľa 

rozpočtových riadkov; 

10 považuje za potrebné poskytovať členským štátom všemožnú podporu s cieľom 

zabezpečiť riadne a úplné využitie prostriedkov ENRF s vysokými mierami plnenia, a 

to v súlade s ich príslušnými prioritami a potrebami, najmä pokiaľ ide o udržateľný 

rozvoj odvetvia rybárstva; 

11. na základe dostupných údajov navrhuje udeliť Komisii absolutórium v súvislosti s jej 

výdavkami v oblasti námorných záležitostí a rybárstva za rozpočtový rok 2016. 
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