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της Επιτροπής Αλιείας
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Προϋπολογισμού 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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Συμβουλίου
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αλιείας:

- εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε στις 14 
Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό που θεσπίζει νέο δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ 
και για την τροποποίηση πολλών τομεακών κανόνων, ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 (κοινές και γενικές διατάξεις των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ))·

- θεωρεί θετικές τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση των διαδικασιών για 
τους αποδέκτες των πόρων της ΕΕ, να μειώσει σε ένα τα υφιστάμενα πολλαπλά επίπεδα 
ελέγχων, ώστε να εφαρμόζεται μόνο ένα σύνολο κανόνων σε υβριδικές δράσεις, να 
εισαγάγει την ευελιξία στη διαχείριση του προϋπολογισμού και να εστιάσει στα 
αποτελέσματα και τον εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων, την απλούστευση της 
διοίκησης της ΕΕ και για την παροχή δυνατότητας για τη συμμετοχή των πολιτών·

- εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για το ενδεχόμενο, βάσει των νέων κανόνων, να καταστεί 
δυνατή η χρησιμοποίηση του ΕΤΘΑ για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που δεν συνδέονται με την αλιευτική πολιτική·

- τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε 
ανακατανομή πόρων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ για άλλες χρήσεις·

- υπογραμμίζει τη σημασία η ενδεχόμενη συνεισφορά του ΕΤΘΑ να προορίζεται 
αυστηρά στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, περιλαμβανομένων του ελέγχου και της 
συλλογής επιστημονικών δεδομένων·

- τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ·

- εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι για μια τόσο πολύπλοκη πρόταση δεν 
εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων·

- είναι της γνώμης ότι μια δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ήταν υπερβολικά σύντομη και δεν ήταν εξαντλητική και 
περιεκτική·

- θεωρεί ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του και 
να υποβάλει τροπολογίες στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης για σημεία που, 
δυνητικά, το αφορούν εξαιρετικά, συγκεκριμένα το άρθρο 265 της πρότασης της 
Επιτροπής COM(2016)605. Αυτό επιβλήθηκε από το μνημόνιο συμφωνίας που 
εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ότι επιτρέπεται μόνον η 
Επιτροπή Αλιείας να γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που συνεργάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 55, ενώ το 
προαναφερθέν άρθρο 265 συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (που συνδέεται με την επιτροπή BUDG/CONT με βάση το 
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άρθρο 54). Αυτό συνεπάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας θα μπορούν να 
καταθέσουν τροπολογίες στο παρόν μέρος μεμονωμένα στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 208, και όχι εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη συζήτηση μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα 
έπρεπε να έχουν δοθεί καταλληλότερες 
προθεσμίες για συζήτηση επί της 
πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες 
προθεσμίες για αυτή τη συζήτηση της πρότασης δεν θα επιτρέψουν να ληφθούν δεόντως υπόψη 
οι γνωμοδοτήσεις του συννομοθέτη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 178 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(178α) Οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας θα πρέπει να προορίζονται 
αυστηρά για τη στήριξη της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής για τη διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη 
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διαχείριση της αλιείας και των στόλων 
που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω 
πόρους, για τους βιολογικούς πόρους 
γλυκών υδάτων, την υδατοκαλλιέργεια, 
καθώς και τη μεταποίηση και εμπορία 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 178 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(178β) Η μεταφορά των πιστώσεων των 
ΕΔΕΤ σε μέσα που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό ή δυνάμει ειδικών τομεακών 
κανονισμών δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να θέσει σε κίνδυνο την 
επαρκή εφαρμογή των τομεακών 
πολιτικών με την προώθηση της χρήσης 
χρηματοοικονομικών μέσων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες 
πρακτικές κατά την εκτέλεση των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, η 
Επιτροπή μπορεί, για σκοπούς 
ενημέρωσης, να θέσει στη διάθεση των 
οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο μεθοδολογικό 
οδηγό στον οποίο επεξηγεί τη δική της 
στρατηγική και προσέγγιση σε θέματα 
ελέγχου παρέχοντας φύλλα ελέγχου 
ενεργειών και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών. Ο οδηγός αυτός ενημερώνεται 

Προκειμένου να διαδοθούν βέλτιστες 
πρακτικές κατά την εκτέλεση των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΓΤΕ 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, η 
Επιτροπή μπορεί, για σκοπούς 
ενημέρωσης, να θέσει στη διάθεση των 
οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο μεθοδολογικό 
οδηγό στον οποίο επεξηγεί τη δική της 
στρατηγική και προσέγγιση σε θέματα 
ελέγχου παρέχοντας φύλλα ελέγχου 
ενεργειών και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών. Ο οδηγός αυτός ενημερώνεται 
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όποτε είναι αναγκαίο. όποτε είναι αναγκαίο.
Η παράδοση των εθνικών και υπο-
εθνικών προγραμμάτων απαιτεί 
ολοκληρωμένο εθνικό και υπο-εθνικό 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) 
όλων των οικονομικών υποχρεώσεων και 
στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
και κάθε υπο-εθνικής αρχής διαχείρισης 
και της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
υποβάλλει ετήσια έκθεση και δημοσιεύει 
ενδιάμεσες αξιολογήσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Για να χαραχθεί ειδική και 
κατάλληλη πολιτική και να καθοριστούν 
τα μέτρα, η Επιτροπή προωθεί την 
προετοιμασία των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα 
με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας και λαμβάνοντας υπόψη 
τις περιφερειακές αρμοδιότητες.

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Κατά 
συνέπεια, οι περιφέρειες με αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προετοιμάσουν και να διαχειριστούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά τους προγράμματα.
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