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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. panee merkille viraston vuosikertomuksen 2015 sekä tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (jäljempänä ’virasto’) tilinpäätöksestä 

varainhoitovuodelta 2015; 

2. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa 

perusteella tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilinpäätöksen 

luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta;  

3. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston 

taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat 

varainhoitovuodelta 2015 on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein 

ja tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

4. katsoo, että viraston rahalle tuoma vastine on erittäin hyvä, vaikka sen henkilöresursseja 

ja taloudellisia resursseja on kasvatettava tulevina vuosina; 

5. panee merkille, että virasto pani täytäntöön uuden yhteisen kalastuspolitiikan sisältämät 

uudet tehtävänsä vuoden 2013 tasolle jäädytetyillä 9,2 miljoonan euron määrärahoilla; 

6. pitää valitettavana, että henkilöstön työoloihin ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota, 

vaikka henkilöstö on kantava voima, kun lisätehtäviä suoritetaan samalla 

henkilöstömäärällä; 

7. toteaa, että viraston määrärahoihin tehdyt leikkaukset heikensivät sen kykyä täyttää 

tehtävänsä järjestää jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien 

koordinointi ja varmistaa näin, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan 

tehokkaasti ja yhdenmukaisesti; 

8. kiinnittää huomiota viraston rooliin uuden yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa 

ja sen tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti purkamisvelvoitteiden sekä 

kalastustoiminnan seurantaan, tarkkailuun ja valvontaan liittyvien vaatimusten osalta; 

korostaa tarvetta arvioida, voidaanko viraston toimintaan osoittaa tulevina vuosina 

enemmän määrärahoja; 

9. pitää valitettavana, että viraston resurssien ja valmiuksien vähentäminen saattaa johtaa 

kalastuksen valvonnan heikkenemiseen ja samalla laittoman, ilmoittamattoman ja 

sääntelemättömän kalastuksen lisääntymiseen, mikä haittaa alan sosiaalista, taloudellista 

ja ympäristöllistä kestävyyttä; 

10. kiinnittää huomiota maksusitoumusmäärärahojen (100 prosenttia) ja maksumäärärahojen 

(92,2 prosenttia) erinomaisiin käyttöasteisiin varainhoitovuonna 2015;  
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11. panee tyytyväisenä merkille viraston ilmoituksen, että vuonna 2015 ei ollut viivästyneitä 

maksuja ja että keskimääräinen maksuaika oli 20 päivää, mikä on erinomainen tulos; 

12. huomauttaa, että unionin uusi muuttoliikepolitiikka ja varsinkin eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston perustaminen osana rajavartiotehtävien yleistä parantamista merkitsee 

virastolle uusia tarkastusta ja koordinoinnin parantamista koskevia tehtäviä, mikä 

edellyttää lisärahoitusta sekä teknisiä resursseja ja henkilöresursseja; 

13. muistuttaa, että on tärkeää lujittaa viraston valtuuksia, jotta voidaan luoda yhteisiä 

operatiivisia toimia unionin muiden merialan virastojen kanssa merionnettomuuksien 

estämiseksi ja Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimiseksi; 

14. huomauttaa, että vuosi 2016 oli keskeinen vuosi uuteen yhteiseen kalastuspolitiikkaan 

kuuluvien purkamisvelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanon kannalta ja että 

kalastuksen valvonta- ja tarkastustoimien operatiivinen koordinointi jäsenvaltioiden 

kanssa edellyttää riittäviä henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja; on huolissaan 

pohjakalojen kalastusta koskevan purkamisvelvollisuuden täytäntöönpanon käytännön 

vaikeuksista ja katsoo, että nämä vaikeudet on otettava huomioon valvonnassa; 

15. toteaa, että sen varmistamiseksi, että virasto pystyy täyttämään toimeksiantonsa ja uudet 

toimintapoliittiset tavoitteensa, sen taloudellisia resursseja ja henkilöresursseja on lisätty 

vuodesta 2017 alkaen osana rannikkovartiostotoiminnan yleistä parantamista, jotta se 

kykenee vastaamaan tuleviin tarpeisiinsa ja uusiin tavoitteisiinsa, ja korostaa, että on 

arvioitava mahdollisuutta lisätä viraston kalastuksenvalvontaan liittyvään toimintaan 

tulevina vuosina tarkoitettuja talousarviomäärärahoja; 

16. ehdottaa, että viraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015. 
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