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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια 

επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το 

οικονομικό έτος 2014· 

2. αναγνωρίζει την ποιότητα και σημασία των καθηκόντων που εκτελεί η Υπηρεσία και 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέπεια και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει 

επιτύχει από τότε που δημιουργήθηκε· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πως οι πράξεις 

στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2014 είναι νόμιμες 

και κανονικές· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε πως η 

Υπηρεσία ολοκλήρωσε πλήρως τις διορθωτικές δράσεις που ανέλαβε σε συνέχεια των 

σχολίων που είχαν διατυπωθεί στην έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2013· 

5. υπογραμμίζει το συνεχιζόμενο εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων (99%) και των πιστώσεων πληρωμών (88 %), με το δεύτερο ποσοστό να 

έχει βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να συνεχίσει 

να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των 

πιστώσεων που της χορηγούνται· 

6. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Υπηρεσίας στην υλοποίηση των στόχων της 

αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία 

της Υπηρεσίας με τα κράτη μέλη για να προετοιμαστεί η παρακολούθηση της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης με τη βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας της αλιευτικής 

δραστηριότητας και με τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την προαγωγή της 

διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων· 

7. αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία πρέπει να επιτελέσει τα νέα καθήκοντα που της ανατίθενται 

στο πλαίσιο της ΚΑΠ με τον προϋπολογισμό της παγωμένο στα επίπεδα του 2013 και με 

μειωμένο προσωπικό και υπενθυμίζει ότι πρέπει επίσης να τονιστεί η ανάγκη για 

αριθμητική ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στο προσωπικό· 

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ, ο 

έλεγχος και ο συντονισμός των στόχων αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ότι, ως 

εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι 

πόροι της Υπηρεσίας· 

9. επαναλαμβάνει πως είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας, ώστε 

διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη 

καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών 

ακτοφυλακών· 
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10. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Υπηρεσία, στο πλαίσιο αυξανόμενων 

προκλήσεων, για να ενισχύσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στη βάση μιας 

ορθολογικής, απλουστευμένης και βελτιωμένης οργάνωσης· 

11. τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων για τις 

δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια· 

12. προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Υπηρεσίας για την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014. 
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