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FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig Revisionsrettens årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet (agenturet) for 

regnskabsåret 2014; 

2. anerkender kvaliteten og vigtigheden af agenturets arbejdsopgaver og ser med tilfredshed 

på dets vedholdenhed og de meget fine resultater, der er opnået siden dets oprettelse; 

3. udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den formelle 

rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for regnskabsåret 

2014; 

4. bemærker, at Revisionsretten bekræftede, at agenturet fuldt ud har gennemført de 

korrigerende foranstaltninger, der er iværksat som reaktion på de bemærkninger, som 

Revisionsretten fremsatte i sin årsberetning for regnskabsåret 2013; 

5. fremhæver den fortsatte fremragende udnyttelsesgrad for henholdsvis 

forpligtelsesbevillingerne (99 %) og betalingsbevillingerne (88 %), hvor sidstnævnte er 

en forbedring i forhold til det foregående år; tilskynder agenturet til at fortsætte sine 

bestræbelser på at sikre en optimal udnyttelse af bevillingerne; 

6. anerkender det vigtige bidrag, som agenturet yder til gennemførelsen af målene i den 

reformerede fælles fiskeripolitik; glæder sig over agenturets tætte samarbejde med 

medlemsstaterne med hensyn til at organisere overvågning af landingsforpligtelsen ved 

hjælp af mægling, hvilket fremmer kontrollen og overvågningen af fiskeriet, samarbejdet, 

interoperabiliteten og opbygningen af fælles kapaciteter; 

7. anerkender, at agenturet skal udføre de nye opgaver i den fælles fiskeripolitik med et 

budget, der er fastfrosset på 2013-niveau, og et reduceret personale, og minder om, at det 

er vigtigt at lægge vægt på en ligelig kønsfordeling blandt dets personale; 

8. understreger, at målene for den reviderede fælles fiskeripolitik indebærer, at kontrollen 

og samordningen af disse mål spiller en central rolle, og at det derfor er nødvendigt at øge 

agenturets finansielle og menneskelige ressourcer; 

9. minder om, at det er vigtigt at styrke agenturets mandat til at iværksætte fælles 

operationelle foranstaltninger sammen med andre specialiserede europæiske agenturer på 

det maritime område med henblik på at forebygge havkatastrofer og koordinere de 

europæiske kystvagters opgaver; 

10. glæder sig over agenturets indsats for at styrke sin forretningsmodel gennem 

rationalisering, forenkling og strømlining af organisationen i en tid med øgede 

udfordringer; 

11. understreger nødvendigheden af at vurdere muligheden for at øge bevillingerne til 

agenturets operationer i de kommende år; 
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12. anbefaler, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for agenturet for 

gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014. 
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