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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai par 
Eiropas Savienības 2017. finanšu gada pārskatiem; ņem vērā arī Revīzijas palātas pārskatu 
par 2017. finanšu gadu;

2. pauž gandarījumu par to, ka budžeta 11. sadaļas izpilde bija apmierinoša, saistību 
apropriāciju izpildes līmenim esot 99,7 % apmērā un maksājumu apropriācijām — 99,9 % 
apmērā; norāda uz izpildes līmeni Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD 2016. gada darbības 
pārskatā, kurš būtu jāuzlabo;

3. mudina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos zivsaimniecības nozarē konstatēto 
kļūdu īpatsvaru sniegt atsevišķi no vides, lauku attīstības un veselības aizsardzības nozarēm, 
nevis sniegt apvienotus datus; šādas nozaru apvienošanas dēļ nav iespējams konstatēt kļūdu 
īpatsvaru attiecībā uz zivsaimniecības politiku; konstatē, ka zivsaimniecības un jūrlietu 
jautājumi Revīzijas palātas gada pārskatā nav izklāstīti pietiekami detalizēti, kas apgrūtina 
finanšu pārvaldības pienācīgu izvērtēšanu; uzskata, ka nākotnē Revīzijas palātas gada 
pārskatā pārredzamības palielināšanas nolūkā būtu jāsniedz atsevišķs Jūrlietu un 
zivsaimniecības ĢD datu sadalījums;

4. norāda, ka Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 8/2017 par kontroli ir konstatētas 
nepilnības projektu izstrādē un īstenošanā un pārvaldības un kontroles sistēmu izveidē;

5. pieņem zināšanai Revīzijas palātas apsvērumus par to, ka saskaņā ar Kontroles regulu 
ievāktie dati par zvejas darbībām nebija pietiekami pilnīgi un ticami, jo īpaši attiecībā uz 
kuģiem garumā līdz 12 metriem; nozvejas dati bija nepilnīgi un bieži vien nepareizi reģistrēti 
dalībvalstu datubāzēs; bija būtiskas neatbilstības starp deklarētajiem izkrāvumiem un tiem 
sekojošiem pirmās pārdošanas dokumentiem;

6. norāda, ka Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD savu uzraudzības lomu īsteno dalītā 
pārvaldībā; uzsver, ka Komisijas uzdevums ir novērtēt šīs regulas ietekmi uz KZP un 
uzraudzīt to, kā dalībvalstis īsteno attiecīgos noteikumus; minētās uzraudzības politikas 
veiksmīga īstenošana ir atkarīga no dalībvalstu sadarbības un pārvaldības;

7. uzsver, ka 2014.–2020. gada laikposmā EJZF apguves līmenis četrus gadus pēc tā 
pieņemšanas 2014. gada 15. maijā joprojām ir neapmierinošs, ņemot vērā to, ka līdz 
2018. gada oktobrim bija izmantoti tikai 6,8 % no 5,7 miljardu EUR finansējuma, kas ir 
pieejams dalītā pārvaldībā;

8. ierosina sniegt Komisijai budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem 
jūrlietu un zivsaimniecības jomā 2017. finanšu gadā.
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