
 

AD\1146807EL.docx  PE613.408v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Αλιείας 
 

2017/2136(DEC) 

2.3.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Αλιείας 

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα 

III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί 

(2017/2136(DEC)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec 

 



 

PE613.408v02-00 2/6 AD\1146807EL.docx 

EL 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1146807EL.docx 3/6 PE613.408v02-00 

 EL 

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 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· λαμβάνει υπό 

σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016· λαμβάνει υπό 

σημείωση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας 

Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE) για το 2016· 

2. επισημαίνει ότι, τα τελευταία έτη, έχει διατηρηθεί η ευνοϊκή τάση στη διαχείριση του 

προϋπολογισμού  και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατυπώνει ιδιαίτερες 

παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE για το 2016· 

3. προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις μελλοντικές εκθέσεις του, να παρουσιάζει 

χωριστό ποσοστό σφάλματος για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις για να 

εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν από τη συμπερίληψη άλλων τομέων στην 

ίδια γραμμή του προϋπολογισμού· διαπιστώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων 

και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της 

δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς· 

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος που καταγράφει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τη μειωτική 

τάση· 

5. συγχαίρει την Επιτροπή για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του τίτλου 11, 

Τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού του 2016 (Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία), τόσο για 

τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,2 %) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών 

(94,7% )· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή 

κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή 

της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE, και η οποία αφορά οκτώ κράτη μέλη, σχετικά με τον 

εντοπισμό μη επιλέξιμων δαπανών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)· 

7. ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των πιστώσεων στο πλαίσιο 

της επιμερισμένης διαχείρισης, και κυρίως τα μέτρα της που αφορούν το ΕΤΑ και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· 

8. διαπιστώνει ότι ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αφορά ποσό 5,9 εκατομμυρίων EUR 

και ότι η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αξιολόγηση των δαπανών το 

2017 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση των διατεθέντων κονδυλίων· 
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9. διαπιστώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη 

μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, παραμένει μη ικανοποιητικό, δεδομένου ότι 

μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,7% από τα 5,7 

δισεκατομμύρια EUR που είχαν διατεθεί ως χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης· διαπιστώνει ότι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΤΘΑ 

αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την 

περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, 

στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του 

προϋπολογισμού· 

10. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στα κράτη μέλη 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΘΑ, με 

υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες και ανάγκες, 

ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας· 

11. προτείνει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον 

αφορά τις δαπάνες της στους τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας για το 

οικονομικό έτος 2016. 
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