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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról 

szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek címzett bizottsági 

közleményt; tudomásul veszi továbbá a Számvevőszék 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 

éves jelentését; úgy véli, hogy a tengerügyek és a halászat nem jelenik meg kiemelten 

ezekben a dokumentumokban;  

2. elégedettségét fejezi ki amiatt, hogy a költségvetés 11. címének végrehajtása 

összességében megfelelő volt, minthogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat 97%-os, 

a kifizetési előirányzatokat pedig 95%-os végrehajtási arány jellemezte; nyugtázza 

továbbá, hogy a Számvevőszéknek nem voltak fontosabb észrevételei a Tengerügyi és 

Halászati Főigazgatóság (DG MARE) éves tevékenységi jelentésével kapcsolatban; 

3. ugyanakkor megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint a 2011-es év tekintetében a 

hibaarány növekedett, a 2011-re vonatkozó beszámolót megalapozó kifizetéseket pedig 

lényeges hibaszint jellemzi; 

4. felhívja a Számvevőszéket, hogy a halászatra vonatkozó hibaarányt a 

környezetvédelemtől, vidékfejlesztéstől és egészségügytől elkülönítve mutassa be, nem 

pedig összevontan; 

5. emlékeztet rá, hogy 2010-ben nem megfelelően követték nyomon a partnerségi 

megállapodások keretében kifogott halak mennyiségét, aminek következtében további 

kifizetéseket kellett tenni az elfogadott kvótán túl kifogott halak vonatkozásában; ezért 

üdvözli a DG MARE által a partnerségi megállapodások keretében kifogott halak 

mennyisége ellenőrzésének javítására tett lépéseket, melyek remélhetőleg meg fogják 

előzni a Számvevőszék által kiemelt probléma újbóli felmerülését; nyugtázza, hogy a 

2010-ben túlhalászott mennyiségeket levonták a 2011-es kvótából;  

6. ismételten sürgeti a Számvevőszéket, hogy munkaprogramjába foglalja bele a közös 

halászati politika külső dimenziójának ellenőrzését; 

7. megállapítja, hogy a Számvevőszék 12/2011. számú különjelentését követően a DG 

MARE éves tevékenységi jelentésében fenntartásokat fogalmaztak meg az Európai 

Halászati Alap (EHA)1 vonatkozásában, az 1198/2006/EK rendelet 25. cikke (2) 

bekezdése értelmében finanszírozott fedélzeti befektetések tekintetében, melyek 

javították a hajók halfogási képességét; tudomása van arról, hogy a DG MARE a 

tagállamokkal együttműködésben dolgozik a feltárt probléma megoldásán, és 

felülvizsgálja az EHA-ról szóló rendelet e rendelkezése értelmében finanszírozott 

projekteket a nem támogatható költségek felszámolása céljából; 

8. megkérdőjelezi a műszaki értékelés céljából alkalmazott módszereket, amelyek 

következtében az EHA-ról szóló rendelet 25. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 

bizonyos kiadásokat támogatásra nem jogosultnak minősítettek azon az alapon, hogy 

                                                 
1 A Tanács 1198/2006/EK rendelete. 
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kapacitásemelkedéshez vezetnének, miközben a kérdéses kiadások valójában a halászati 

tevékenységek modernizálását célozták; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon új 

fogalommeghatározást a „kapacitásra”, különösen az efféle újraértelmezések jövőbeni 

elkerülése érdekében; 

9. megállapítja, hogy a Számvevőszék 12/2011. sz. különjelentése kritikus hiányosságokat 

tárt fel a halászati többletkapacitás csökkentésére irányuló intézkedések kidolgozása és 

végrehajtása terén, beleértve azt, hogy késések fordultak elő a projektek végrehajtásában, 

valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek létrehozásában; 

10. nyugtázza, hogy 12/2011. sz. különjelentésében a Számvevőszék megállapítja: az EU 

halászflotta-nyilvántartását nem megfelelően frissítették a köztámogatással kivont 

halászhajók adataival; véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az EU 

flottanyilvántartásával kapcsolatban aktuális, megbízható adatok álljanak rendelkezésre, 

mivel sürgősen megbízható módon számszerűsíteni kell az uniós halászflotta 

többletkapacitását, valamint azt, hogy az hogyan érinti az egyes tagállamokat és a 

vonatkozó flottaszegmenseiket;  

 

11. megállapítja, hogy a halászhajó-kivonási programokra vonatkozó kiválasztási 

kritériumok nem mindig voltak megfelelően célzottak, ezért olyan halászhajók 

leselejtezéséhez vezettek, amelyek csupán csekély hatást gyakoroltak a célzott 

halállományokra; megállapítja továbbá, hogy a halászhajók kivonására fordítandó 

köztámogatás mértékének meghatározásakor gyakran figyelmen kívül hagyták az 

elégséges objektív kritériumok alapján megállapított költséghatékonyságot; 

 

12. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy köztámogatással fokozták a hajók halászati 

kapacitását, ezáltal is fokozva az uniós halászati ágazat többletkapacitását; 

13. hangsúlyozza, hogy a DG MARE éves tevékenységi jelentésében nyolc tagállamot 

illetően az EHA irányításával és ellenőrzésével kapcsolatosan megfogalmazott, második 

fenntartás a DG MARE megosztott irányítás keretében gyakorolt felügyeleti szerepéről 

tanúskodik;  

14. úgy véli, hogy az átláthatóság fokozása érdekében a jövőben a számvevőszéki éves 

jelentésekben külön lebontásban kell szerepeltetni a Tengerügyi és Halászati 

Főigazgatósággal kapcsolatos összegeket, valamint hogy a minta általános 

megbízhatóságának növelése érdekében emelni kell a tesztek számát; 

15. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a feltárt 

problémák orvoslására, ezáltal is lehetővé téve a meglévő fenntartások feloldását; 

16. a rendelkezésre álló adatok alapján és a fent említett hiányosságok ellenére javasolja, hogy 

adják meg a mentesítést a Bizottság számára a 2011-es pénzügyi év tekintetében a 

tengerügyekkel és a halászattal kapcsolatos kiadásaira vonatkozóan. 
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