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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 2017; przyjmuje także do wiadomości sprawozdanie 
roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2017;

2. wyraża zadowolenie w związku z satysfakcjonującym wykonaniem tytułu 11 budżetu, 
w którym wskaźnik wykonania środków na zobowiązania wyniósł 99,7 %, zaś środków 
na płatności – 99,9 %; stwierdza, że według rocznego sprawozdania z działalności 
DG MARE za 2016 r. należy poprawić wskaźnik wykonania;

3. nalega, aby w swoich przyszłych sprawozdaniach Trybunał przestawiał oddzielnie, 
a nie w formie zagregowanej, poziom błędu dotyczący połowów i poziom błędu 
odnoszący się do środowiska, rozwoju obszarów wiejskich i zdrowia; jest zdania, że 
takie połącznie różnych dziedzin uniemożliwia określenie poziomu błędu 
odpowiadającego polityce rybołówstwa; zwraca uwagę, że dziedzina gospodarki 
morskiej i rybołówstwa nie została wystarczająco szczegółowo omówiona w 
sprawozdaniu rocznym Trybunału, co utrudnia właściwą ocenę zarządzania finansami 
w tych dziedzinach; uważa, że aby zwiększyć przejrzystość, w przyszłości 
sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego powinno zawierać odrębne dane 
dotyczące DG MARE;

4. zwraca uwagę, że sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 8/2017 
dotyczące kontroli wskazuje na niedociągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu 
projektów oraz w tworzeniu systemów zarządzania i kontroli;

5. przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące danych na 
temat działalności połowowej zgromadzonych na podstawie rozporządzenia w sprawie 
kontroli, które nie są wystarczająco wyczerpujące i wiarygodne, w szczególności w 
odniesieniu do statków o długości poniżej 12 metrów; zauważa, że dane dotyczące 
połowów były niekompletne i często nieprawidłowo rejestrowane w bazach danych 
państw członkowskich; stwierdza też, że występowały znaczne rozbieżności między 
zadeklarowanymi wyładunkami a wydanymi następnie dokumentami dotyczącymi 
pierwszej sprzedaży;

6. zwraca uwagę, że DG MARE pełni funkcję nadzorczą w ramach zarządzania 
dzielonego; podkreśla, że zadaniem Komisji jest ocena wpływu przedmiotowego 
rozporządzenia na WPRyb oraz kontrola wdrażania przepisów przez państwa 
członkowskie; powodzenie tej polityki kontroli zależy od współpracy i zarządzania ze 
strony państw członkowskich;

7. podkreśla, że po upływie czterech lat od przyjęcia EFMR na lata 2014–2020 w dniu 
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15 maja 2014 r. poziom jego realizacji pozostaje niezadowalający, jako że do 
października 2018 r. wykorzystano zaledwie 6,8 % środków przeznaczonych na 
zarządzanie dzielone, wynoszących 5,7 mld EUR;

8. proponuje, by udzielić Komisji absolutorium z wydatków w dziedzinie gospodarki 
morskiej i rybołówstwa w roku budżetowym 2017.
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