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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
Euroopa Liidu 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta; võtab ühtlasi teadmiseks 
kontrollikoja aastaaruande eelarveaasta 2017 kohta;

2. väljendab heameelt selle üle, et eelarve jaotise 11 rakendamine oli rahuldav, sest 
kulukohustuste assigneeringud täideti 99,7 % ulatuses ja maksete assigneeringud 99,9 % 
ulatuses; võtab teadmiseks merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi 2016. aasta 
tegevusaruandes esitatud täitmismäära, mis vajab parandamist;

3. kutsub kontrollikoda tungivalt üles esitama oma edasistes aruannetes kalanduse
valdkonna veamäär keskkonna, maaelu arengu ja tervishoiu valdkonna näitajatest eraldi ja 
mitte koondandmetena; nende andmete koos esitamisel jääb kalanduspoliitika veamäär 
teadmata; märgib, et merendus- ja kalandusvaldkonda ei ole kontrollikoja aastaaruandes 
kirjeldatud piisavalt üksikasjalikult ning seetõttu on neis valdkondades finantsjuhtimist raske 
nõuetekohaselt hinnata; on seisukohal, et läbipaistvuse suurendamiseks tuleks kontrollikoja 
aastaaruandes merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi arvnäitajad edaspidi esitada 
eraldi;

4. märgib, et kontrollikoja eriaruandes nr 8/2017 ELi kalanduskontrolli kohta tuvastati 
puuduseid seoses projektide kavandamise ja rakendamisega ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide toimimisega;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud, mille kohaselt ei olnud kontrollimääruse 
raames püügitegevuse kohta kogutud andmed piisavalt täielikud ja usaldusväärsed, eelkõige 
alla 12 meetri pikkuste laevade puhul; püügiandmed olid puudulikud ja liikmesriikide 
andmebaasides sageli ebakorrektselt salvestatud; deklareeritud lossimiste ja neile järgnenud 
esmamüügi andmete vahel oli märkimisväärseid vastuolusid;

6. märgib, et merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat täidab oma järelevalverolli eelarve 
täitmisel koostöös liikmesriikidega; rõhutab, et komisjoni ülesanne on hinnata 
kontrollimääruse mõju ühisele kalanduspoliitikale ja teostada järelevalvet selle üle, kuidas 
liikmesriigid õigusnorme rakendavad; kontrollipoliitika edukus sõltub liikmesriikide 
koostööst ja juhtimisest;

7. rõhutab, et neli aastat pärast seda, kui 2014.–2020. aasta EMKF 15. mail 2014 vastu 
võeti, on selle assigneeringute kasutamine endiselt mitterahuldav, sest 2018. aasta oktoobriks 
oli jagatud eelarve täitmise raames kättesaadavaks tehtud 5,7 miljardist eurost ära kasutatud 
ainult 6,8 %;

8. teeb ettepaneku anda komisjoni tegevusele eelarveaasta 2017 merendus- ja 
kalandusküsimustega seotud kulude osas heakskiidu.
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