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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito 
Rūmams dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų; taip 
pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę ataskaitą;

2. džiaugiasi, kad biudžeto 11 antraštinės dalies įvykdymas buvo patenkinamas –
įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis – 99,7 proc., o mokėjimų asignavimų –
99,9 proc.; atkreipia dėmesį į Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato 
(MARE GD) 2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodytą įvykdymo lygį, kuris turi 
būti pagerintas;

3. primygtinai ragina Audito Rūmus savo būsimose ataskaitose žuvininkystės srities klaidų 
lygį nurodyti atskirai nuo aplinkos, kaimo plėtros ir sveikatos sričių klaidų lygio, o ne 
pateikti bendrą tų sričių klaidų lygį; kartu pateikiant tų sričių klaidų lygį negalima 
žinoti, koks buvo žuvininkystės politikos klaidų lygis; pažymi, kad jūrų reikalai ir 
žuvininkystė nėra pakankamai išsamiai išnagrinėti Audito Rūmų metinėje ataskaitoje ir 
dėl to sunku deramai įvertinti šių sričių finansų valdymą; mano, kad siekiant padidinti 
skaidrumą ateityje Audito Rūmų metinėje ataskaitoje su MARE GD susiję skaičiai 
turėtų būti atskirai suskirstyti;

4. pažymi, kad Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 8/2017 dėl ES žuvininkystės 
kontrolės nustatyta projektų rengimo ir įgyvendinimo trūkumų bei valdymo ir kontrolės 
sistemų diegimo trūkumų;

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl nepakankamo pagal Kontrolės reglamentą 
renkamų duomenų, susijusių su žvejybos veikla, išsamumo ir patikimumo, ypač kai tie 
duomenys susiję su mažesniais nei 12 metrų ilgio laivais; duomenys apie žvejybos 
laimikį buvo neišsamūs ir dažnai neteisingai užregistruojami valstybių narių duomenų 
bazėse; buvo nustatyta reikšmingų deklaruojamo iškraunamo laimikio ir vėlesnių 
pirmojo pardavimo įrašų neatitikimų;

6. pažymi, kad MARE GD vykdo priežiūros funkciją pagal pasidalijamojo valdymo 
susitarimus; pabrėžia, kad Komisija yra atsakinga už Kontrolės reglamento poveikio 
bendrai žuvininkystės politikai (BŽP) vertinimą ir privalo stebėti, kaip valstybės narės 
įgyvendina taisykles; šios stebėsenos politikos sėkmė priklauso nuo valstybių narių 
bendradarbiavimo ir valdymo;

7. pabrėžia, kad, praėjus ketveriems metams po 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo sukūrimo (2014 m. gegužės 15 d.), jo biudžeto įvykdymo lygis 
tebėra nepatenkinamas, nes iki 2018 m. spalio mėn. panaudota tik 6,8 proc. iš 5,7 mlrd. 
EUR pagal pasidalijamąjį valdymą naudotinų asignavimų;

8. siūlo patvirtinti, kad Komisija įvykdė biudžetą, atsižvelgiant į jos 2017 finansinių metų 
išlaidas jūrų reikalų ir žuvininkystės srityse.
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