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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 γνώση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας για το 2015 και της έκθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2015· 

2. επισημαίνει ότι η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Υπηρεσία είναι να 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση τόσο ως προς την 

αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα 

των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται·  

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 

την οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, της οικονομικής θέσης της στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των 

αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών για το 2015, και ότι οι 

υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2015 συναλλαγές 

είναι νόμιμες και κανονικές· 

4. θεωρεί ότι η Υπηρεσία αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικά αποτελεσματικής λειτουργίας 

από οικονομική σκοπιά, αν και είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι ανθρώπινοι και 

οικονομικοί πόροι της τα επόμενα χρόνια· 

5. σημειώνει ότι η Υπηρεσία υλοποίησε τα νέα καθήκοντα της για να συμμορφωθεί με τη 

νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική με προϋπολογισμό παγωμένο στα 9,2 εκατομμύρια 

ευρώ, στα επίπεδα του 2013· 

6. καταδικάζει το γεγονός ότι δεν δίνεται προσοχή στις συνθήκες εργασίας του 

προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό 

στην εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων χωρίς, ωστόσο, να έχει αυξηθεί αριθμητικά· 

7. σημειώνει ότι οι ουσιαστικές περικοπές του προϋπολογισμού που επιβλήθηκαν στην 

Υπηρεσία επηρέασαν δυσμενώς την ικανότητά της να ανταποκριθεί στον στόχο της για 

τη διοργάνωση του επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου και 

επιθεώρησης των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής· 

8. εφιστά την προσοχή στη σημασία του ρόλου της Υπηρεσίας όσον αφορά την 

υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την επίτευξη των 

στόχων της, ιδίως υπό το φως της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των απαιτήσεων όσον 

αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων· τονίζει ότι είναι, ως εκ τούτου, ευκταίο να εκτιμηθεί η δυνατότητα 

αύξησης των πιστώσεων για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια· 

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μείωση των πόρων και της ικανότητας της 

Υπηρεσίας μπορεί να έχει ως συνέπεια την αποδυνάμωση των ελέγχων στην αλιεία και 
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παράλληλη αύξηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, σε βάρος της 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του κλάδου· 

10. επισημαίνει το εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

(100%) και των πιστώσεων πληρωμών (92,2%) για το οικονομικό έτος 2015·  

11. χαιρετίζει τη δήλωση της Υπηρεσίας ότι δεν υπήρξαν καθυστερήσεις πληρωμών το 

2015 και ότι η μέση καθυστέρηση πληρωμών ήταν 20 ημέρες, η οποία αποτελεί 

εξαιρετική επίδοση·  

12. επισημαίνει ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και, ειδικότερα, η 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της 

συνολικής βελτίωσης της ακτοφυλακής, συνεπάγονται νέα καθήκοντα επιθεώρησης και 

καλύτερη συνεργασία για την Υπηρεσία, τα οποία απαιτούν αύξηση σε χρηματοδότηση 

και τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους· 

13. επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας ώστε να 

διαμορφωθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης 

στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη 

θάλασσα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών· 

14. επισημαίνει ότι το 2016 ήταν ένα σημαντικό έτος για την εφαρμογή της νέας Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής σχετικά με τους κανόνες της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και ότι ο 

επιχειρησιακός συντονισμός των δραστηριοτήτων των επιθεωρήσεων ελέγχου της 

αλιείας με τα κράτη μέλη προϋποθέτει κατάλληλους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς 

πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με την 

εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τη βενθική αλιεία και θεωρεί ότι η 

παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες αυτές· 

15. σημειώνει ότι, για να συμμορφωθεί η Υπηρεσία με τη νέα εντολή της και τους νέους 

στόχους πολιτικής, στο πλαίσιο μιας συνολικής βελτίωσης των λειτουργιών της 

ακτοφυλακής, πρέπει να αυξηθούν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι της από το 

2017 και μετά, έτσι ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές 

ανάγκες και τις νέες φιλοδοξίες της, και τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί η 

δυνατότητα αύξησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις σχετικές με την 

εποπτεία των αλιευμάτων επιχειρήσεις της Υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια· 

16. προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας για την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015. 
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