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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i det 
förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet tar del av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet och revisionsrätten om Europeiska unionens årsredovisning för budgetåret 2017, 
samt revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017.

2. Europaparlamentet gläder sig över att genomförandet av avdelning 11 i budgeten var 
tillfredsställande, med en genomförandenivå på 99,7 procent för 
åtagandebemyndiganden och 99,9 procent för betalningsbemyndiganden. Parlamentet 
noterar att genomförandenivån förbättrats jämfört med GD MARE:s årliga 
verksamhetsrapport för 2016.

3. Europaparlamentet uppmanar bestämt revisionsrätten att i sina framtida rapporter inte 
sammanföra felprocentsuppgifterna för fiskeri, miljö, landsbygdsutveckling och hälsa 
utan att presentera dem separat. Sammanförandet av dessa olika sektorer gör det 
omöjligt att utläsa felprocentsuppgifterna för fiskeripolitiken. Parlamentet konstaterar 
att området havsfrågor och fiske inte behandlas tillräckligt detaljerat i revisionsrättens 
årsrapport, vilket försvårar en korrekt bedömning av den ekonomiska förvaltningen. 
Parlamentet anser att revisionsrättens årsrapport i framtiden bör innehålla en särskild 
specificering för de siffror som avser GD MARE i syfte att öka transparensen.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2017 om kontroll 
identifierade brister i utformning och genomförande av projekt och i samband med 
inrättandet av förvaltnings- och kontrollsystem.

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser om att uppgifter om 
fiskeverksamhet som samlats in enligt kontrollförordningen inte är tillräckligt 
omfattande och tillförlitliga, särskilt för fartyg under 12 meter. Fångstdata var 
ofullständiga och ofta felaktigt registrerade i medlemsstaternas databaser. Stora 
diskrepanser kunde noteras mellan rapporterade landningar och den registrerade första 
försäljningen.

6. Europaparlamentet noterar att GD MARE utövar sin tillsynsfunktion inom ramen för 
delad förvaltning. Parlamentet betonar att det är kommissionens ansvar att utvärdera 
kontrollförordningens inverkan på den gemensamma fiskeripolitiken och att övervaka 
medlemsstaternas genomförande av bestämmelserna. För att denna kontrollpolitik ska 
bli framgångsrik krävs det samarbete och förvaltning från medlemsstaternas sida.

7. Europaparlamentet insisterar på att genomförandenivån för EHFF 2014–2020, fyra år 
efter dess antagande den 15 maj 2014, fortfarande är otillfredsställande, då endast 
6,8 procent av anslaget på 5,7 miljarder euro för delad förvaltning hade använts i 
oktober 2018.

8. Europaparlamentet föreslår att kommissionen beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på 
området för havspolitik och fiske för budgetåret 2017.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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