
 

AD\1146807LT.docx  PE613.408v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Žuvininkystės komitetas 
 

2017/2136(DEC) 

2.3.2018 

NUOMONĖ 

Žuvininkystės komiteto 

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui 

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos 

(2017/2136(DEC)) 

Nuomonės referentas: Alain Cadec 

 



 

PE613.408v02-00 2/6 AD\1146807LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1146807LT.docx 3/6 PE613.408v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito 

Rūmams dėl Europos Sąjungos 2016 m. metinių finansinių ataskaitų; atkreipia dėmesį į 

Audito rūmų 2016 m. metinę ataskaitą; atkreipia dėmesį į Jūrų reikalų ir žuvininkystės 

generalinio direktorato (MARE GD) 2016 m. metinę veiklos ataskaitą; 

2. konstatuoja, kad pastaraisiais metais išlaikyta teigiama biudžeto valdymo tendencija ir 

kad Audito Rūmai neturėjo ypatingų pastabų dėl MARE GD 2016 m. veiklos ataskaitos; 

3. primygtinai reikalauja, kad būsimose ataskaitose Audito Rūmai žuvininkystės ir jūrų 

reikalų sričių klaidų lygius pateiktų atskirai siekiant pašalinti iškraipymus, kurių 

atsiranda dėl kitų sričių įtraukimo į tą pačią išlaidų kategoriją; konstatuoja, kad jūrų 

reikalai ir žuvininkystė nėra pakankamai išsamiai išnagrinėti Audito Rūmų metinėje 

ataskaitoje ir dėl to sunku deramai įvertinti šių sričių finansų valdymą; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad savo ataskaitoje Audito Rūmai teigia, jog bendras klaidų 

lygis, palyginti su ankstesniais finansiniais metais, yra mažesnis, ir primygtinai ragina 

Komisiją tęsti šią mažinimo tendenciją; 

5. giria Komisiją už ypač aukštą 2016 m. biudžeto III skirsnio 11 antraštinės dalies jūrų 

reikalų ir žuvininkystės srities tiek įsipareigojimų asignavimų (99,2 proc.), tiek 

mokėjimų asignavimų (94,7 proc.) panaudojimo lygį; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 13 straipsnį biudžeto ištekliai suskirstyti pagal jų 

skyrimo sritį, taigi Komisija savo ataskaitoje turėtų išsamiai nurodyti panaudojimo lygį 

pagal biudžeto eilutes; 

6. atkreipia dėmesį į MARE GD veiklos ataskaitoje pateiktą su aštuoniomis valstybėmis 

narėmis susijusią išlygą dėl nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų pagal Europos 

žuvininkystės fondą (EŽF); 

7. ragina MARE GD tęsti savo pastangas vykdant pagal pasidalijamojo valdymo principą 

naudojamų asignavimų kontrolę, ypač veiksmus, susijusius su EŽF ir Europos jūrų 

reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF); 

8. pažymi, kad rizikuojama prarasti 5,9 mln. EUR lėšų ir kad Komisija priėmė reikiamas 

priemones, kad įvertintų 2017 m. patirtas išlaidas ir prireikus susigrąžintų skirtas lėšas; 

9. pabrėžia, kad, praėjus trejiems metams po EJRŽF įsteigimo 2014 m. gegužės 15 d., jo 

biudžeto įvykdymo lygis 2014–2020 m. laikotarpiu tebėra nepatenkinamas, nes iki 

2017 m. rugsėjo mėn. panaudota tik 1,7 proc. iš 5,7 mlrd. EUR pagal pasidalijamąjį 

valdymą naudotinų lėšų; pažymi, kad EJRŽF naudojimas priklauso valstybių narių 

kompetencijai; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 13 

straipsnį biudžeto ištekliai suskirstyti pagal jų skyrimo sritį, taigi Komisija savo 

ataskaitoje turėtų išsamiai nurodyti panaudojimo lygį pagal biudžeto eilutes; 
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10 mano, kad būtina valstybėms narėms teikti visą galimą pagalbą siekiant užtikrinti 

tinkamą ir visapusišką EJRŽF išteklių naudojimą, aukštą vykdymo lygį, laikantis jų 

atitinkamų prioritetų ir reikalavimų, ypač atsižvelgiant į tvarų žuvininkystės sektoriaus 

vystymąsi; 

11. remdamasis turima informacija siūlo patvirtinti, kad Komisija įvykdė biudžetą, 

atsižvelgiant į jos 2016 finansinių metų išlaidas jūrų reikalų ir žuvininkystės srityse. 
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