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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tudomásul veszi az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójáról szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek 
címzett bizottsági közleményt; tudomásul veszi továbbá a Számvevőszék 2017. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését;

2. elégedetten veszi tudomásul, hogy a költségvetés 11. címének végrehajtása megfelelő 
volt, mivel a kötelezettségvállalási előirányzatokat 99,7%-os, a kifizetési 
előirányzatokat pedig 99,9%-os végrehajtási arány jellemezte; megállapítja, hogy a 
végrehajtási arány javult a MARE főigazgatóság 2016. évi éves tevékenységi 
jelentéséhez képest;

3. felhívja a Számvevőszéket, hogy a jövőben jelentéseiben a halászatra vonatkozó 
hibaarányt a környezetvédelemtől, vidékfejlesztéstől és egészségügytől elkülönítve 
mutassa be, ne pedig összevontan; a területek efféle sűrítése nem teszi lehetővé a 
halászati politikához tartozó hibaarány megismerését; megállapítja, hogy a 
Számvevőszék éves jelentése nem foglalkozik kellő részletességgel a tengerügyi és 
halászati kérdésekkel, ami megnehezíti a pénzügyi irányítás pontos értékelését; úgy 
véli, hogy az átláthatóság fokozása érdekében a jövőben a számvevőszéki éves 
jelentésekben külön lebontásban kell szerepeltetni a MARE főigazgatósággal 
kapcsolatos összegeket;

4. megállapítja, hogy a Számvevőszék kontrollrendszerről szóló, 8/2017. sz. 
különjelentése hiányosságokat tárt fel a projektek tervezése és végrehajtása, valamint az 
irányítási és kontrollrendszerek végrehajtása terén;

5. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék észrevétele szerint az ellenőrzési rendelet 
keretében a halászati tevékenységekről gyűjtött adatok nem voltak kellőképpen teljes 
körűek és megbízhatóak, különösen a 12 méternél rövidebb hajók esetében. a fogási 
adatok hiányosak voltak, és gyakran tévesen rögzítették azokat a tagállami 
adatbázisokban; jelentős eltéréseket találtat a kirakodási nyilatkozatokban szereplő 
adatok és a későbbi első értékesítési nyilvántartások között;

6. megállapítja, hogy a MARE főigazgatóság felügyeleti szerepét a megosztott irányítás 
keretében gyakorolja. Hangsúlyozza, hogy a Bizottság feladata e rendelet közös 
halászati politikára gyakorolt hatásának értékelése, valamint a szabályok tagállamok 
általi végrehajtásának ellenőrzése. Az ellenőrzési politika sikere a tagállamok 
együttműködésétől és a tagállami irányítástól függ.

7. hangsúlyozza, hogy az ETHA 2014–2020 közötti költségvetésének végrehajtása négy 
évvel 2014. május 15-i elfogadása után nem kielégítő, mivel 2018. októberre a 
megosztott irányítás keretében rendelkezésre álló 5,7 milliárd eurós alapnak csak 6,8%-
a került felhasználásra;

8. javasolja a mentesítés megadását a Bizottság számára a 2017. évi pénzügyi évre a 
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tengerügyek és a halászat területét érintő kiadásokra vonatkozóan.
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