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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 agenturets årsberetning for 2015 og Revisionsrettens beretning om 

årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for regnskabsåret 2015; 

2. påpeger, at Revisionsrettens ansvar med hensyn til agenturet er at afgive en erklæring til 

Parlamentet og Rådet om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners 

lovlighed og formelle rigtighed;  

3. udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at agenturets årsregnskab i alt 

væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og 

af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme i 2015, og at de transaktioner, der 

ligger til grund for årsregnskabet for regnskabsåret 2015, er lovlige og formelt rigtige; 

4. mener, at agenturet giver særdeles god valuta for pengene, selv om det er nødvendigt at 

øge dets menneskelige og finansielle ressourcer i de kommende år; 

5. anerkender, at agenturet udførte sine nye opgaver for at overholde den nye fælles 

fiskeripolitik med et budget, der er fastfrosset på 9,2 mio. EUR på niveauet fra 2013; 

6. beklager, at der ikke på nogen måde tages hensyn til arbejdsvilkårene for agenturets 

ansatte, selv om de spiller en afgørende rolle ved at udføre yderligere opgaver uden et 

øget antal ansatte; 

7. bemærker, at de faktiske budgetnedskæringer, der er pålagt agenturet, forringede dets 

muligheder for at opfylde dets mål om at tilrettelægge den operative koordination af 

kontrol- og inspektionsaktiviteter i medlemsstaterne med henblik på at sikre en effektiv 

og ensartet anvendelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser; 

8. gør opmærksom på betydningen af agenturets rolle i gennemførelsen af den reformerede 

fælles fiskeripolitik og i opnåelsen af målsætningerne med den, navnlig hvad angår 

landingsforpligtelsen og kravene om overvågning og kontrol af og tilsyn med 

fiskeriaktiviteter; understreger, at det derfor er på sin plads at overveje at øge 

bevillingerne til agenturets operationer i de kommende år; 

9. beklager, at reduktionen af agenturets ressourcer og kapacitet kan føre til en svækkelse af 

fiskerikontrollen og en deraf følgende stigning i ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri til skade for sektorens sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed; 

10. påpeger den fremragende udnyttelsesgrad for forpligtelsesbevillinger (100 %) og 

betalingsbevillinger (92,2 %) for regnskabsåret 2015;  

11. glæder sig over agenturets erklæring om, at der ikke var nogen forsinkede betalinger i 

2015, og at den gennemsnitlige forsinkelse for betalinger var på 20 dage, hvilket er 

udmærket; 
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12. påpeger, at Unionens nye migrationspolitik og især oprettelsen af den europæiske 

grænse- og kystvagt som en del af en samlet forbedring af kystvagtfunktioner indebærer 

nye inspektionsopgaver og et bedre samarbejde med agenturet, hvilket vil kræve øget 

finansiering samt tekniske og menneskelige ressourcer; 

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

operationelle foranstaltninger sammen med andre specialiserede EU-agenturer på det 

maritime område med henblik på at forebygge havkatastrofer og koordinere de 

europæiske kystvagters opgaver; 

14. påpeger, at 2016 var et vigtigt år for gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik med 

hensyn til landingsforpligtelsesregler, og at den operationelle koordinering af 

aktiviteterne inden for fiskerikontrolinspektioner med medlemsstaterne kræver 

tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer; er bekymret over de praktiske 

problemer med at gennemføre landingsforpligtelsen for de demersale arter, og mener, at 

kontrollerne bør tage hensyn til disse problemer; 

15. bemærker, at agenturets finansielle og menneskelige ressourcer er blevet forøget fra 2017 

og fremefter som led i en samlet forbedring af kystvagtfunktionerne, for at agenturets 

kunne opfylde sit mandat og sine nye politiske mål, således at agenturet kan opfylde 

fremtidige behov og nye ambitioner, og understreger nødvendigheden af at vurdere 

muligheden for at øge bevillingerne til agenturets operationer i forbindelse med kontrol af 

fiskeriet i de kommende år; 

16. foreslår, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for agenturet for 

gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015. 
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