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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. υπενθυμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (εφεξής «η 

Υπηρεσία») όσον αφορά την εναρμόνιση και την εφαρμογή των αρχών της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ)· επιδοκιμάζει την αποδοτικότητά της, την πρόοδο και τα 

εξαιρετικά αποτελέσματα που επέτυχε από τότε που δημιουργήθηκε· 

2.  τονίζει τη συμβολή της Υπηρεσίας στην εναρμόνιση και την τυποποίηση των μέτρων της 

ΚΑλΠ σχετικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία, με στόχο να 

διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση και η βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες, 

συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εκφόρτωσης· 

3. υπενθυμίζει τον ρόλο της Υπηρεσίας στη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες και 

διεθνείς αλιευτικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένων των περιφερειακών οργανώσεων 

διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ), προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τα μέτρα, ιδίως 

με τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, 

που θεσπίζονται από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς· 

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 

Υπηρεσία για το οικονομικό έτος 2016 και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 

της εν λόγω Υπηρεσίας· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των επιθεωρήσεων κατά 15% το 2016, η 

οποία δείχνει μια βελτίωση του συντονισμού των ανθρώπινων πόρων με τα κράτη μέλη 

μέσω των κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων (DCP) και του συντονισμού των 

επιχειρησιακών σχεδίων· 

6.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας παρέμεινε αμετάβλητος κατά τα 

τελευταία πέντε έτη, παρά την αύξηση των αποστολών και των επιθεωρήσεών της· ότι 

αντιθέτως οι δαπάνες της σε ανθρώπινους πόρους δεν έχουν αλλάξει· ότι το κόστος των 

δραστηριοτήτων της μειώθηκε κατά την ίδια περίοδο· υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά, 

τα οποία καταδεικνύουν τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και της 

ποιότητας της διαχείρισης της Υπηρεσίας, απειλούν να ανακόψουν την πρόοδό της λόγω 

έλλειψης επαρκών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συνιστούν δε πίεση επί της 

δραστηριότητας των υπαλλήλων, η οποία πρέπει να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί η 

ποιότητα των συνθηκών εργασίας τους· 

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του τόσο για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 

τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δραστηριοτήτων που αφορούν τους ετήσιους 

λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2016 όσο και για την εκτίμηση από το Δικαστήριο, 

όπως προκύπτει από την ειδική του έκθεση 08/2017, του καθοριστικού ρόλου της 

Υπηρεσίας στην ανάπτυξη και βελτίωση μιας εναρμονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης 

των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα αλιευτικά 

προϊόντα· 

8. επισημαίνει το εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων C1 

(99,6%), που έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και των πιστώσεων 
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πληρωμών C1 (88,5%), το οποίο παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη· 

ενθαρρύνει την Υπηρεσία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να εξασφαλίσει 

τη βέλτιστη χρήση των πιστώσεων που της χορηγούνται· 

9.  αναγνωρίζει την ποιότητα και τη λυσιτέλεια της συνεργασίας που πραγματοποιείται από 

την Υπηρεσία στο πλαίσιο του πιλοτικού κοινού έργου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τη Frontex, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 

ακτοφυλακής· υπενθυμίζει ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να διατίθενται 

στην Υπηρεσία επαρκείς πόροι για τέτοιου είδους έργα ή οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό 

σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών στους 

ελέγχους (μη επανδρωμένων εναέριων) ή στην εκπαίδευση (e-learning)· 

10. επαναλαμβάνει πως είναι πολύ σημαντικό να διευρυνθεί η εντολή της Υπηρεσίας, 

προκειμένου να αναπτυχθούν 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· 

11. επισημαίνει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τη διεξαγωγή 

νέων τύπων επιχειρήσεων με σκοπό την παρεμπόδιση των οδών λαθραίας διακίνησης 

ανθρώπων, καθώς και για τη χρήση των δεδομένων που παρέχονται από τα συστήματα 

υποβολής αναφορών από τα πλοία, με στόχο τον εντοπισμό πλοίων που μεταφέρουν 

μετανάστες· 

12. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διάθεση πόρων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ικανότητας της Υπηρεσίας ενόψει της αβεβαιότητας λόγω «Brexit» και των 

συμπληρωματικών ελέγχων που θα επακολουθήσουν· 

13. υπενθυμίζει ότι η σύνθεση του προσωπικού της Υπηρεσίας δεν παρουσιάζει ισόρροπη 

εκπροσώπηση ανδρών-γυναικών και ζητεί να εξεταστεί μια δίκαιη κατανομή των 

καθηκόντων. 

14. ζητεί να συμπεριληφθεί ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό 

συμβούλιο της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η θεσμική της διαφάνεια, ιδίως κατά 

την έγκριση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο· προτείνει εν προκειμένω να 

προέρχεται ο εν λόγω βουλευτής από την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

15. προτείνει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 

διευθυντή της Υπηρεσίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 

για το οικονομικό έτος 2016. 
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