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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun 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 2017; je prav tako 
seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča za proračunsko leto 2017;

2. je zadovoljen, ker je bila stopnja izvrševanja proračuna v naslovu 11 zadovoljiva, saj je 
za sredstva za prevzem obveznosti znašala 99,7 %, za plačila pa 99,9 %; ugotavlja, da je 
treba glede na letno poročilo o dejavnostih GD MARE za leto 2016 izboljšati stopnjo 
izvrševanja;

3. poziva Računsko sodišče, naj v prihodnjih poročilih stopnjo napak za ribištvo predstavi 
ločeno od okolja, razvoja podeželja in zdravja, ne pa da jih združuje; zaradi tega 
združevanja področij namreč ni mogoče ugotoviti, kolikšna je bila stopnja napake za 
ribiško politiko. ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu ni dovolj podrobno 
obravnavalo področja pomorskih zadev in ribištva, kar otežuje pravilno oceno 
finančnega poslovodenja na teh področjih; meni, da bi moralo prihodnje letno poročilo 
Računskega sodišča zaradi večje preglednosti vsebovati posebno razčlenitev zneskov v 
zvezi z GD MARE;

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 8/2017 o nadzoru ribištva v 
EU ugotovilo pomanjkljivosti pri zasnovi in izvajanju projektov ter vzpostavitvi 
sistemov za upravljanje in nadzor;

5. je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča o podatkih o ribolovnih dejavnostih, 
zbranih v okviru uredbe o nadzoru, ki niso bili ne dovolj izčrpni ne dovolj zanesljivi, 
zlasti za plovila, krajša od 12 metrov. meni, da so bili podatki o ulovu nepopolni in 
pogosto nepravilno evidentirani v podatkovnih zbirkah držav članic; je seznanjen z 
velikim razhajanjem med prijavljenimi iztovori in poznejšimi evidencami o prvi 
prodaji;

6. ugotavlja, da GD MARE izvaja svojo nadzorno vlogo pri deljenem upravljanju; 
poudarja, da mora Komisija oceniti učinek te uredbe na skupno ribiško politiko in 
nadzorovati, kako države članice izvajajo ta pravila; meni, da je uspeh te politike 
nadzora odvisen od sodelovanja in upravljanja držav članic;

7. poudarja, da je stopnja izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za 
obdobje 2014–2020 štiri leta po njegovem sprejetju 15. maja 2014 še vedno 
nezadovoljiva, saj je bilo do oktobra 2018 porabljenih samo 6,8 % od 5,7 milijarde EUR 
dodeljenih v skupno upravljanje;

8. predlaga, da se Komisiji podeli razrešnica za odhodke na področju pomorskih zadev in 
ribištva za proračunsko leto 2017.
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