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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. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους 
λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (εφεξής «η 
Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2018, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
Υπηρεσίας για το 2018 και την ανάλυση και αξιολόγηση της εν λόγω έκθεσης που 
εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο·

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· 

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· 

4. επισημαίνει ότι το 2018 η Υπηρεσία αντιμετώπισε αύξηση ύψους 23% στις συναλλαγές 
πληρωμών λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων της, χωρίς να χρησιμοποιήσει 
πρόσθετους πόρους·

5. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία εκτέλεσε το 98% των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονταν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της, σε σύγκριση με το 93% το 
2017· υπογραμμίζει ότι η Υπηρεσία συντόνισε 26 922 επιθεωρήσεις το 2018, αριθμός ο 
οποίος ήταν κατά 28,46% αυξημένος· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 83% των πράξεων που υλοποιήθηκαν από ναυλωμένα 
μέσα της Υπηρεσίας αφορούσε επιχειρήσεις πολλαπλών σκοπών, συγκεκριμένα στη 
Μεσόγειο και στη Βαλτική· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τις συνέργειες 
και την καλή συνεργασία ανάμεσα στην Υπηρεσία, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα και στον Frontex, σύμφωνα με την τριμερή συμφωνία 
συνεργασίας· 

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·

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 
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το επίπεδο του 2017· καλεί την Υπηρεσία να ενισχύσει την πολιτική της για την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

9. προτείνει να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.


