
AD\1172480EL.docx PE629.523v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Αλιείας

2018/2197(DEC)

10.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 
2017
(2018/2197(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Blanco López



PE629.523v02-00 2/6 AD\1172480EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1172480EL.docx 3/6 PE629.523v02-00

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 ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
Υπηρεσία για το οικονομικό έτος 2017 και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 
2017 της εν λόγω Υπηρεσίας·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι πράξεις 
στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017 είναι 
νόμιμες και κανονικές·

3. επιδοκιμάζει τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της για το 2017, κατά 86 % σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του 
επιχειρησιακού προϋπολογισμού της κατά 295 % και της καθαρής αύξησης του 
μόνιμου προσωπικού κατά 10 θέσεις (20 %)·

4. επισημαίνει ότι το 2017 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για την Υπηρεσία, και ότι η εν λόγω 
συνολική αύξηση επέτρεψε τη σημαντική συμβολή της στη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ικανότητας Ακτοφυλακής·

5. σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική αυτή αύξηση του προϋπολογισμού και τις 
συνδεόμενες με αυτό δυσκολίες, η Υπηρεσία πέτυχε να διατηρήσει ικανοποιητικό 
ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99 % όσον αφορά τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και 74 % τις πληρωμές. Χάρη στις προσπάθειες 
εξορθολογισμού και αποτελεσματικότητας (95 % των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών υπό ηλεκτρονική διαχείριση τώρα πλέον), η Υπηρεσία κατόρθωσε να 
χειριστεί την αύξηση των πληρωμών κατά 15 % το περασμένο έτος, με τους ίδιους 
ανθρώπινους πόρους·

6. συμφωνεί ότι η διατήρηση του ίδιου υψηλού επιπέδου επιθεωρήσεων με το 2016 ήταν 
ένα δύσκολο επίτευγμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τα καθήκοντα της 
Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής·

7. 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·

8. 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·

9. τονίζει ωστόσο για άλλη μια φορά την εξέχουσα σημασία των βασικών 
δραστηριοτήτων επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρέωσης 
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εκφόρτωσης·

10. υποστηρίζει συνεπώς ένθερμα την άποψη ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να συνεχίσει να 
αυξάνεται και τα επόμενα έτη (η Υπηρεσία εξακολουθεί να κατέχει την 25η θέση 
μεταξύ των 41 οργανισμών της ΕΕ σε ό, τι αφορά τη συνεισφορά του προϋπολογισμού 
της ΕΕ)·

11. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τις σχετικές με 
την εποπτεία των αλιευμάτων επιχειρήσεις της Υπηρεσίας τα προσεχή έτη·

12. τονίζει επιπλέον την ανάγκη να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κατανομή των πόρων, 
ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω 
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
πιθανών σημαντικών συνεπειών του για το πλαίσιο ελέγχου της αλιείας·

13. καλεί την Υπηρεσία να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική της για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων ώστε να υπερβεί τον παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα 
από τον οποίο προέρχονται οι εμπειρογνώμονές του: παρά το γεγονός ότι το προσωπικό 
του εκτελεστικού διευθυντή και της μονάδας πόρων και πληροφορικής αποτελείται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος από γυναίκες, μόνον 22 % του προσωπικού με βαθμό AD8 
και άνω είναι γυναίκες·

14. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να ορισθεί 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 ο εν λόγω βουλευτής να προέρχεται από την
Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
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