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POBUDE 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu 

sodišču o zaključnem računu Evropske unije za proračunsko leto 2013; je prav tako 

seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča za proračunsko leto 2013; je 

seznanjen z letnim poročilom o dejavnostih GD MARE za leto 2013; 

2. je seznanjen z mnenji Računskega sodišča glede zakonitosti in pravilnosti transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi; ugotavlja, da je imelo Računsko sodišče negativno 

mnenje o plačilih, saj je skupna stopnja napake pri njihovem izvrševanju znašala 4,7 %; 

3. je seznanjen z navedbo Računskega sodišča, da je skupna stopnja napake za plačila, 

izvedena na področju razvoja podeželja, okolja, ribištva in zdravja, znašala 6,7 %; kljub 

temu ugotavlja, da se je ta stopnja napake v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom 

zmanjšala (7,9 % leta 2012); ugotavlja, da so k skupni stopnji napake, ki jo je izračunalo 

Računsko sodišče, največ prispevala področja regionalne politike, prometa in 

energetike, zato poziva Komisijo, naj poišče razloge za to in sprejme popravljalne 

ukrepe; 

4. je seznanjen s pridržkom GD MARE glede stopnje napake, ki je višja od 2 % pri 

odhodkih, ki so jih prijavile nekatere države članice, ter glede nezanesljivega in 

manjkajočega poročila v primeru ene države članice; obžaluje situacijo v zvezi s to 

državo članico; vseeno ugotavlja, da so se razmere izboljšale po navodilih Komisije za 

to državo članico; 

5. je prepričan, da bodo države članice izboljšale orodja in kanale za poročanje, da bi 

odpravile pomanjkljivosti v podatkih, ki jih posredujejo Komisiji; priporoča Komisiji, 

naj bolj pritisne na države članice, da bodo posredovale zanesljive podatke; 

6. ne glede na te pripombe obžaluje, da Računsko sodišče ni natančneje navedlo 

podrobnosti rezultatov svojih revizij za specifično področje ribištva in pomorskih zadev; 

poziva, da se zaradi preglednosti te informacije objavijo; 

7. čestita GD MARE za zelo visoko stopnjo izvrševanja obveznosti (99,79 %) in plačil 

(99,08 % za naslov 11); 

8. je seznanjen s tem, da je bilo 92,31 % plačil GD MARE izvršenih pravočasno; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je število plačil z zamudo v primerjavi s predhodnim 

proračunskim letom povečalo; z zadovoljstvom ugotavlja, da so se zamudne obresti, 

plačane leta 2013, zmanjšale, zato spodbuja GD MARE, naj se drži plačilnih rokov v 

skladu z ustreznimi pravili; 

9. vztraja, da Računsko sodišče podobno kot pretekla leta posebej navede stopnjo napake 

za ribištvo in za pomorske zadeve; meni, da mora biti specifični vzorec za GD MARE 

dovolj pomemben, da bodo revizije dovolj reprezentativne in da bo mogoče izračunati 
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zanesljivo stopnjo napake; 

10. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se Komisiji podeli razrešnica glede 

izvrševanja odhodkov na področju pomorskih zadev in ribištva za proračunsko leto 

2013. 
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