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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar byråns årsrapport 2015 och revisionsrättens rapport om 

årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad ’byrån’) för 

budgetåret 2015. 

2. Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens ansvar avseende byrån är att tillhandahålla 

parlamentet och rådet en revisionsförklaring om årsredovisningens tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.  

3. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att 

byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess 

finansiella ställning per den 31 december 2015 och av det finansiella resultatet och 

kassaflödena för 2015, och över att de transaktioner som ligger till grund för 

årsredovisningen för budgetåret 2015 är lagliga och korrekta. 

4. Europaparlamentet anser att byrån är mycket god valuta för pengarna, men det är trots det 

nödvändigt att öka dess personalresurser och finansiella resurser under de kommande 

åren. 

5. Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört sina nya uppgifter för att stämma 

överens med den nya gemensamma fiskeripolitiken med en budget som frysts på 9,2 

miljoner euro, dvs. på 2013 års nivå. 

6. Europaparlamentet beklagar djupt att ingen hänsyn tagits till arbetsvillkoren för byråns 

personal, trots att de är drivkraften när det gäller utförandet av ytterligare uppgifter utan 

att antalet anställda har ökat. 

7. Europaparlamentet konstaterar att de effektiva budgetnedskärningar som ålades byrån 

försämrade dess förmåga att uppfylla sina mål för att organisera operativ samordning av 

kontroll- och inspektionsverksamheten i medlemsstaterna i syfte att säkerställa en effektiv 

och enhetlig tillämpning av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av byråns roll för genomförandet av den reviderade 

gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå fiskeripolitikens mål, särskilt mot 

bakgrund av skyldigheten att landa fångster och kraven i termer av uppföljning, kontroll 

och övervakning av fisket. Parlamentet understryker därför behovet av att utvärdera 

möjligheten att öka anslagen för byråns insatser under kommande år. 

9. Europaparlamentet beklagar att minskningen av byråns resurser och kapacitet kan få till 

följd en försvagning av fiskerikontrollen och en motsvarande ökning av olagligt, 

orapporterat och oreglerat fiske, vilket skulle vara till skada för sektorns sociala, 

ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. 

10. Europaparlamentet understryker det utmärkta utnyttjandet av åtagandebemyndigandena 

(100 %) och betalningsbemyndigandena (92,2 %) för budgetåret 2015.  
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11. Europaparlamentet välkomnar byråns försäkran om att det inte fanns några försenade 

betalningar under 2015 och att den genomsnittliga förseningen av betalningarna var 

20 dagar, vilket är utmärkt. 

12. Europaparlamentet påpekar att den nya migrationspolitiken i unionen och i synnerhet 

inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning, som en del av en övergripande 

förbättring av kustbevakningen, innebär nya uppgifter för inspektion och bättre samarbete 

för byrån, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt tekniska och mänskliga 

resurser. 

13. Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att inrätta 

gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på 

sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska 

kustbevakningarnas verksamhet. 

14. Europaparlamentet påpekar att 2016 var ett mycket viktigt år för genomförandet av den 

nya gemensamma fiskeripolitiken vad gäller landningsskyldigheten, och att den operativa 

samordningen med medlemsstaterna av inspektioner inom ramen för 

fiskerikontrollverksamheten förutsätter tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser. 

Parlamentet uttrycker sin oro över de praktiska svårigheterna att genomföra 

landningsskyldigheten för det demersala fisket och anser att kontrollverksamheten måste 

beakta dessa svårigheter. 

15. Europaparlamentet konstaterar att för att byrån ska kunna uppfylla sina nya strategiska 

mål samt tillgodose sina framtida behov och förverkliga sina nya ambitioner har dess 

ekonomiska och mänskliga resurser, som en del av en övergripande förbättring av 

kustbevakningen, ökats från och med 2017. Parlamentet betonar behovet av att utvärdera 

möjligheten att öka anslagen för byråns insatser på området för fiskeriövervakning under 

kommande år. 

16. Europaparlamentet föreslår att byråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015. 



 

AD\1117764SV.docx 5/5 PE592.433v02-00 

 SV 

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 28.2.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

19 

3 

3 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike 

Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, 

Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław 

Wałęsa 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze 

 

 

 


