
AD\894293EL.doc PE478.379v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αλιείας

2011/2234(DEC)

1.3.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το 
οικονομικό έτος 2010
(C7-0293/2011 - 2011/2234(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jorgo Chatzimarkakis



PE478.379v03-00 2/4 AD\894293EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\894293EL.doc 3/4 PE478.379v03-00

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. υπογραμμίζει τη σημασία των καθηκόντων της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της 
Αλιείας και χαιρετίζει τις αποτελεσματικές και αποδοτικές επιδόσεις της, τις οποίες η 
Επιτροπή Αλιείας ήταν σε θέση να παρατηρήσει κατά την επίσκεψή της στην Υπηρεσία 
τον Ιούνιο του 2010 και θα επιθεωρήσει και πάλι κατά την επόμενη επίσκεψή της το 
2012·

2. επισημαίνει τη διαβεβαίωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για 
προϋπολογισμό ύψους 11.000.000 ευρώ απεικονίζουν πιστά τη δημοσιονομική 
κατάσταση της Υπηρεσίας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και ότι τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων της και οι ταμειακές ροές της για το έτος που έληξε τότε είναι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε, ως προς όλες 
τις ουσιώδεις πλευρές τους, νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετησίων 
λογαριασμών της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι συστάσεις του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
εξετάζονται επαρκώς και εφαρμόζονται· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία 
μοιράζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό από άποψη κόστους το κλιμάκιο εσωτερικού 
ελέγχου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, και ότι αυτό θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε άλλους οργανισμούς·

5. παρόλα αυτά, ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να ελέγχει τις διαδικασίες 
προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων της Υπηρεσίας· επ’ αυτού εφιστά την προσοχή 
της Υπηρεσίας στις παρατηρήσεις που διατύπωσε στις παραγράφους 5 έως 10 (σχετικά 
με «τις αδυναμίες των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων» για αρκετούς οργανισμούς) 
και 12 έως 14 (σχετικά με τις «διαδικασίες προσλήψεων») του ψηφίσματός του της 10ης 
Μαΐου 2011 για την απαλλαγή 2009: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος 
των οργανισμών της ΕΕ 1·

6. προτείνει να χορηγηθεί απαλλαγή στον γενικό διευθυντή της Κοινοτικής Υπηρεσίας 
Ελέγχου της Αλιείας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0163.
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