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Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle Euroopan unionin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 
2017; panee myös merkille tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 
varainhoitovuodelta 2017;

2. on tyytyväinen siihen, että talousarvion osaston 11 toteutuma oli tyydyttävä, koska 
maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,7 prosenttia ja maksumäärärahojen 
käyttöaste 99,9 prosenttia; panee merkille, että meri- ja kalastusasioiden pääosaston 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 2016 ilmoitettua toteutusastetta oli parannettava;

3. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta esittämään tulevissa kertomuksissaan kalastusalan 
virhetason erillään ympäristön, maaseudun kehittämisen ja terveysalan virhetasosta eikä 
yhteismääränä; katsoo, että näiden eri alojen kokoaminen yhteen ei mahdollista 
kalastuspolitiikan virhetason määrittämistä; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa ei esitetä riittävän yksityiskohtaisia tietoja meri- ja kalastusasioista, 
mikä vaikeuttaa näiden alojen varainhoidon asianmukaista arviointia; toteaa, että meri- ja 
kalastusasioiden pääosastoon liittyvät luvut olisi esitettävä tilintarkastustuomioistuimen 
tulevissa vuosikertomuksissa erikseen avoimuuden lisäämiseksi;

4. toteaa, että kalastuksenvalvonnasta EU:ssa annetussa tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 8/2017 todettiin puutteita hankkeiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa ja hallinto- ja valvontajärjestelmien käyttöönotossa;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden mukaan 
kalastuksenvalvontaa koskevan asetuksen mukaisesti kootut tiedot kalastustoiminnasta 
eivät olleet riittävän kattavia ja luotettavia etenkään alle 12 metrin pitkien alusten 
suhteen, saalistiedot olivat epätäydellisiä ja ne kirjattiin usein virheellisesti 
jäsenvaltioiden tietokantoihin ja puretun saaliin ilmoitettu määrä ja myöhempi 
ensimyynnin määrä erosivat merkittävästi toisistaan;

6. toteaa, että meri- ja kalastusasioiden pääosasto hoitaa valvontatehtäväänsä yhteistyössä 
toteutettavan hallinnoinnin perusteella; korostaa, että on komission velvollisuus arvioida 
kalastuksenvalvontaa koskevan asetuksen vaikutusta yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja 
valvoa sääntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; toteaa, että tämän valvontapolitiikan 
onnistuminen riippuu jäsenvaltioiden yhteistyöstä ja hallinnosta;

7. toteaa, että EMKR vuosiksi 2014–2020 hyväksyttiin 15. toukokuuta 2014, mutta katsoo, 
että sen toteutus on neljä vuotta myöhemmin edelleen epätyydyttävällä tasolla, sillä 
lokakuuhun 2018 mennessä yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia varten käytettävissä 
olevista 5,7 miljardin euron varoista oli käytetty vain 6,8 prosenttia;

8. ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä komissiolle meri- ja kalastusasioiden menoista 
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varainhoitovuonna 2017.
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