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Τροπολογία 1
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι 
ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι νόμιμες και 
κανονικές·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι 
ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το 
οικονομικό έτος 2018 είναι νόμιμες και 
κανονικές· τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία 
εκκρεμής παρατήρηση από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. en

Τροπολογία 2
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, παρά τον 
σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό σε 
σύγκριση με το 2017 λόγω των νέων 
καθηκόντων της, η Υπηρεσία κατάφερε να 
εκτελέσει επιτυχώς τον προϋπολογισμό της 
το 2018, σε ποσοστό 99,7% για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και 87,6% για τις 
πληρωμές, σύμφωνα με προηγούμενες 
διαδικασίες·

3. υπογραμμίζει ότι, παρά τον 
σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό σε 
σύγκριση με το 2017 λόγω των νέων 
καθηκόντων της για τη στήριξη -σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα- των 
καθηκόντων ακτοφυλακής σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, η Υπηρεσία κατάφερε 
να εκτελέσει επιτυχώς τον προϋπολογισμό 
της το 2018, σε ποσοστό 99,7% για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και 87,6% για τις 
πληρωμές, σύμφωνα με προηγούμενες 
διαδικασίες· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να 
συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη 
χρήση των πιστώσεων που της 
χορηγούνται·
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Or. en

Τροπολογία 3
Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 
οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
παρασχεθούν στην υπηρεσία επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, 
ανάλογα με τα αυξανόμενα καθήκοντά της·

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 
οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας, 
δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε εξασθένιση της επιτήρησης 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων και σε 
ενίσχυση της παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης αλιείας· τονίζει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη να παρασχεθούν στην 
υπηρεσία επαρκείς οικονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι, ανάλογα με τα 
αυξανόμενα καθήκοντά της·

Or. hr

Τροπολογία 4
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 
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οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
παρασχεθούν στην υπηρεσία επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, 
ανάλογα με τα αυξανόμενα καθήκοντά της·

οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας και 
για να παρέχει βοήθεια σχετικά με τον 
συγκεκριμένο τομέα στα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή· τονίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη να παρασχεθούν στην υπηρεσία 
επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι, ανάλογα με τα αυξανόμενα 
καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 5
Chris Davies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 
οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
παρασχεθούν στην υπηρεσία επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, 
ανάλογα με τα αυξανόμενα καθήκοντά της·

7. θεωρεί ότι ο ρόλος της Υπηρεσίας 
στην προώθηση της δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει τη βασική 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας ως 
οργανισμού της Ένωσης που είναι 
αρμόδιος για να οργανώνει τον 
επιχειρησιακό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων ελέγχου της αλιείας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
παρασχεθούν στην υπηρεσία επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, 
ανάλογα με τα αυξανόμενα καθήκοντά της, 
ώστε να είναι σε θέση να αυξήσει τον 
αριθμό των επιθεωρήσεων που διεξάγει 
και να αποκτήσει δεύτερο σκάφος για την 
καλύτερη εκτέλεση αυτού του 
καθήκοντος·

Or. en

Τροπολογία 6
Nicolás González Casares
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. παρατηρεί ότι η Υπηρεσία 
προώθησε μια πολιτική ίσης μεταχείρισης, 
με στόχο τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό 
της· σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 
2018 το συνολικό ποσοστό γυναικών στο 
προσωπικό ανερχόταν σε 44%· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσοστό 
των γυναικών υπαλλήλων με βαθμό AD8 ή 
υψηλότερο ανερχόταν σε 15%, 7 
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 
επίπεδο του 2017· καλεί την Υπηρεσία να 
ενισχύσει την πολιτική της για την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

8. παρατηρεί ότι η Υπηρεσία 
προώθησε μια πολιτική ίσης μεταχείρισης, 
με στόχο τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό 
της· σημειώνει ότι μετά την έγκριση, από 
το διοικητικό συμβούλιο το 2017, 
κανόνων εφαρμογής για την 
καταπολέμηση της παρενόχλησης, η 
Υπηρεσία δρομολόγησε και ολοκλήρωσε 
επιτυχώς πρόσκληση υποβολής 
υποψηφιοτήτων για εμπιστευτικούς 
συμβούλους και οργάνωσε, το 2018, 
συνεδρίες ευαισθητοποίησης για το 
προσωπικό, με στόχο την πρόληψη της 
παρενόχλησης· σημειώνει ότι στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 το συνολικό ποσοστό 
γυναικών στο προσωπικό ανερχόταν σε 
44%· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το ποσοστό των γυναικών υπαλλήλων 
με βαθμό AD8 ή υψηλότερο ανερχόταν σε 
15%, 7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο 
από το επίπεδο του 2017· καλεί την 
Υπηρεσία να ενισχύσει την πολιτική της 
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 7
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επισημαίνει ότι η Υπηρεσία 
ενέκρινε τον Ιούνιο του 2018 μια 
απόφαση για τη δημοσίευση 
πληροφοριών σχετικά με συναντήσεις με 
οργανισμούς ή αυτοαπασχολούμενους 
ιδιώτες και ότι, μετά τη συμφωνία μεταξύ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μητρώο 
διαφάνειας, η Υπηρεσία θα δημοσιεύσει 
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EFCA τις 
σχετικές συναντήσεις του εκτελεστικού 
διευθυντή και του προσωπικού με 
εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 8
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. παρατηρεί ότι, κατόπιν 
προπαρασκευαστικών εργασιών το 2017, 
η Υπηρεσία εφάρμοσε το 2018 ένα 
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
πληροφοριών, που βασίζεται στο διεθνές 
πρότυπο ISO 27001 και αποσκοπεί στην 
προστασία της EFCA από κινδύνους 
σχετιζόμενους με την τεχνολογία και στη 
διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της 
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας 
των πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 9
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 γ. επισημαίνει τον ενεργό ρόλο που 
διαδραμάτισε και την προστιθέμενη αξία 
που παρείχε η Υπηρεσία στο σχέδιο 
PESCAO για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
με στόχο την καταπολέμηση των 
δραστηριοτήτων παράνομης, αδήλωτης 
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και ανεξέλεγκτης αλιείας και την 
καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων στη Δυτική Αφρική· επισημαίνει 
τις τρεις επιχειρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν το 2018 και 
αφορούσαν τη Σενεγάλη, τη Γκάμπια, τη 
Γουινέα Μπισάου, τη Γουινέα, τη Σιέρα 
Λεόνε, το Πράσινο Ακρωτήριο και τη 
Μαυριτανία·

Or. en

Τροπολογία 10
Nicolás González Casares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 δ. αναγνωρίζει την ποιότητα και τη 
σημασία των καθηκόντων που εκτελεί η 
Υπηρεσία και εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη συνέπεια και τα πολύ καλά 
αποτελέσματα που έχει επιτύχει από τότε 
που δημιουργήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 11
Ruža Tomašić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει ότι είναι σημαντικός ο 
ρόλος της Υπηρεσίας στην εφαρμογή της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στην 
επίτευξη των στόχων της, ιδίως όσον 
αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τήρηση 
αυτής της υποχρέωσης·
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