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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 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról 

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

közleményt; szintén tudomásul veszi a Számvevőszék 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 

éves jelentését; tudomásul veszi a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság 2012-es éves 

tevékenységi jelentését;  

2. megállapítja, hogy a Számvevőszék éves jelentése nem tárgyalja kellő részletességgel a 

tengerügyek és a halászat területét; 

3. megállapítja, hogy a Számvevőszék nem fűzött konkrét észrevételeket a Tengerügyi és 

Halászati Főigazgatóság 2012-es tevékenységi jelentéséhez; 

4. üdvözli a 2012-es évi költségvetés III. szakasza 11. címének különösen magas 

végrehajtási arányát mind a kötelezettségvállalások (99,68%), mind a kifizetések 

(98,97%) esetében;  

5. aggodalommal állapítja meg, hogy jelentésében a Számvevőszék magas általános 

hibaarányra hívja fel a figyelmet; mélységesen sajnálja, hogy ez az arány az előző 

pénzügyi évhez képest emelkedett, ugyanakkor megállapítja, hogy a Számvevőszék 

mintavételi módszere változott; sajnálatosnak tartja, hogy a Számvevőszék által közölt 

adatok nem pontosították jobban az érintett szakpolitikai területeket; 

6. ismételten hangsúlyozza, hogy a következő jelentéseiben a Számvevőszéknek külön-külön 

kell közölnie a hibaarányt a halászat, illetve a tengerügyek esetében; úgy véli, hogy a 

megfelelő mértékű reprezentativitás érdekében növelni kell a Tengerügyi és Halászati 

Főigazgatósággal kapcsolatos minták számát;  

7. tudomásul veszi a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság által 2012-ben megfogalmazott 

két fenntartást; tudomásul veszi, hogy ezek egyike már 2009 óta fennáll és egy 2001-ben 

kezdődött programra vonatkozik; megállapítja, hogy az ügy lezárását sürgető többszöri 

felhívás ellenére a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság még mindig nem talált 

igazgatási vagy jogi megoldást e fenntartás megszüntetésére;  ismételten felszólítja a 

Bizottságot, hogy az Unió érdekeinek védelme érdekében a megfelelő módon zárja le a 

szóban forgó ügyet;  

8. úgy véli, hogy a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében 

megfogalmazott másik fenntartás, amely az Európai Halászati Alap (EHA) forrásaiban 

feltárt jogosulatlan tételre vonatkozik, bizonyítja a főigazgatóságon működő belső 

ellenőrzés jó színvonalát; 

9. támogatja a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóságnak a megosztott kezelésű 

előirányzatok ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseit, különös tekintettel az EHA-ra; 
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10. nyomatékosan sürgeti az érintett tagállamokat, hogy a fenntartások megszüntetése 

érdekében találjanak megoldást a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság által feltárt 

problémákra;  

11. nyomatékosan és ismételten sürgeti a Számvevőszéket, hogy munkaprogramjába foglalja 

bele a közös halászati politika külső dimenziójának ellenőrzését; 

12. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását a Bizottság számára 

a 2012-es pénzügyi évben a tengerügy és halászat területét érintő kiadásokra vonatkozóan.  
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