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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar del av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, 

rådet och revisionsrätten om Europeiska unionens årsredovisning för budgetåret 2016. 

Parlamentet tar del av revisionsrättens årsrapport avseende budgetåret 2016. Parlamentet 

tar vidare del av den årliga verksamhetsrapporten för 2016 från GD MARE. 

2. Europaparlamentet noterar att den positiva tendensen i budgetförvaltningen under de 

senaste åren har bibehållits och att revisionsrätten inte framför några specifika 

iakttagelser beträffande GD MARE:s årliga verksamhetsrapport för 2016. 

3. Europaparlamentet insisterar på att revisionsrätten i sina kommande rapporter anger en 

separat felprocent för fiske och havsfrågor för att undvika snedvridningar till följd av att 

andra områden inkluderas i samma rubrik. Parlamentet konstaterar att området 

havsfrågor och fiske inte behandlas tillräckligt detaljerat i revisionsrättens årsrapport, 

vilket försvårar en korrekt bedömning av den ekonomiska förvaltningen. 

4. Europaparlamentet understryker att revisionsrätten i sin rapport visar att den 

övergripande felnivån minskat jämfört med föregående år och uppmanar kommissionen 

att fortsätta denna nedåtgående tendens. 

5. Europaparlamentet lovordar kommissionen för den särskilt höga genomförandegraden 

för avdelning 11 i avsnitt III i budgeten för 2016 (Havsfrågor och fiske), både när det 

gäller åtagandebemyndiganden (99,2%) och betalningsbemyndiganden (94,7%). 

Parlamentet påminner om att i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 508/2014 

fördelas budgetmedel enligt ändamål och att kommissionen därför bör ange 

genomförandegraden per budgetpost i sin rapport. 

6. Europaparlamentet noterar reservationen i DG MARE:s årliga verksamhetsrapport 

avseende icke-stödberättigade utgifter som konstaterats inom Europeiska fiskerifonden 

(EFF), en reservation som gäller åtta medlemsstater. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar GD MARE att fortsätta insatserna för att kontrollera de 

medel som omfattas av delad förvaltning, särskilt åtgärder som rör EFF och Europeiska 

havs- och fiskerifonden (EHFF). 

8. Europaparlamentet noterar att 5,9 miljoner EUR riskerar att gå förlorade och att 

kommissionen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att utvärdera utgifterna under 2017 

och, i förekommande fall, återkräva de medel som anslagits. 

9. Europaparlamentet konstaterar att genomförandenivån för EHFF för 2014–2020, tre år 

efter dess antagande den 15 maj 2014, fortfarande är otillfredsställande, eftersom endast 

1,7% av anslaget på 5,7 miljarder EUR för delad förvaltning hade använts i september 

2017. Parlamentet noterar att utnyttjandet av EHFF omfattas av medlemsstaternas 

ansvar. Parlamentet erinrar om att enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 508/2014 

fördelas budgetmedel enligt ändamål och att kommissionen därför bör ange 
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genomförandegraden per budgetpost i sin rapport. 

10 Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att på alla möjliga sätt stödja 

medlemsstaterna i syfte att säkerställa ett korrekt och fullständigt utnyttjande av EHFF-

resurserna, med höga genomförandenivåer och i överensstämmelse med 

medlemsstaternas respektive prioriteringar och behov, i synnerhet när det gäller en 

hållbar utveckling av fiskerisektorn. 

11. Europaparlamentet föreslår på grundval av tillgängliga uppgifter att kommissionen 

beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på området för havspolitik och fiske för budgetåret 

2016. 
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