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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 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τους ετήσιους 

λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012· λαμβάνει, επίσης, 

υπό σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 

2012· λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας του 2012 της ΓΔ MARE· 

2. διαπιστώνει ότι ο τομέας των θαλασσίων υποθέσεων και της αλιείας δεν είναι αρκετά 

λεπτομερής στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

3. διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παραθέτει ιδιαίτερες παρατηρήσεις για την 

έκθεση δραστηριότητας του 2012 της ΓΔ MARE· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του Τίτλου 11 

του Τμήματος ΙΙΙ του προϋπολογισμού για το 2012, είτε πρόκειται για τις πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων (99,68%) είτε για τις πιστώσεις πληρωμών (98,97%)· 

5. διαπιστώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει στην έκθεσή του ένα 

υψηλό συνολικό ποσοστό λάθους· εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι 

αυτό το ποσοστό λάθους έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, 

αλλά διαπιστώνει εξίσου την αλλαγή της μεθόδου δειγματοληψίας του Συνεδρίου· 

λυπάται για το γεγονός ότι τα δεδομένα που παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι 

πιο συγκεκριμένα στους οικείους πολιτικούς τομείς· 

6. επιμένει προκειμένου να παρουσιάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ένα χωριστό ποσοστό 

λάθους για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις στις επόμενες εκθέσεις του· θεωρεί ότι 

πρέπει να αυξηθεί το ειδικό δείγμα της ΓΔ MARE προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή 

αντιπροσωπευτικότητα· 

7. διαπιστώνει τις δύο επιφυλάξεις που εξέφρασε η ΓΔ MARE για το 2012· λαμβάνει υπό 

σημείωση ότι μια εκ των επιφυλάξεων έχει εκφραστεί ήδη από το 2009 για πρόγραμμα 

που ξεκίνησε το 2001· διαπιστώνει ότι παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις για το 

κλείσιμο του φακέλου αυτού, η ΓΔ MARE δεν έδωσε τέλος σε αυτήν την επιφύλαξη είτε 

με διοικητικές είτε με νομικές διαδικασίες· πιέζει εκ νέου την Επιτροπή να άρει αυτήν την 

επιφύλαξη με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

8. κρίνει ότι η δεύτερη επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας 

της ΓΔ MARE, όσον αφορά το μη επιλέξιμο υλικό που εντοπίσθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), δείχνει την καλή ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που 

διενεργείται από την ΓΔ MARE· 

9. ενθαρρύνει την ΓΔ MARE στις προσπάθειές της ελέγχου επί των πιστώσεων με 

επιμερισμένη διαχείριση και κυρίως όσον αφορά το ΕΤΑ· 
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10. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να επιδιορθώσουν τα προβλήματα που 

διαπιστώθηκαν από την ΓΔ MARE προκειμένου να άρει τις επιφυλάξεις της· 

11. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για μια ακόμη φορά, να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα 

εργασίας του έλεγχο για την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής· 

12. προτείνει, επί τη βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, να χορηγηθεί απαλλαγή στην 

Επιτροπή σχετικά με τις δαπάνες της στους τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της 

αλιείας για το οικονομικό έτος 2012. 
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