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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 

förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet understryker Europeiska fiskerikontrollbyråns (EFCA, nedan kallad 

byrån) betydelse för harmoniseringen och tillämpningen av principerna i den 

gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet välkomnar ändamålsenligheten och framstegen 

i dess arbete och de goda resultat som har uppnåtts sedan den inrättades. 

2.  Europaparlamentet betonar byråns bidrag till harmoniseringen och standardiseringen av 

den gemensamma fiskeripolitikens åtgärder för uppföljning, kontroll och övervakning för 

att säkra likabehandling och förbättra efterlevnaden av bestämmelserna, bland annat 

landningsskyldigheten. 

3. Europaparlamentet betonar byråns roll i unionens samarbete med tredjeländer och 

internationella organisationer för fiskerifrågor, inbegripet regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationer, för att stärka efterlevnaden av åtgärder, särskilt åtgärder 

för att bekämpa IUU-fiske, som antas av dessa internationella organisationer. 

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2016 för byrån samt 

byråns årliga verksamhetsrapport för 2016. 

5. Europaparlamentet gläder sig över ökningen på 15 % av antalet inspektioner under 2016, 

vilket återspeglar en förbättrad samordning av de mänskliga resurserna med 

medlemsstaterna med stöd av planer för gemensamt utnyttjande och samordning av de 

operativa planerna. 

6.  Europaparlamentet påminner om att byråns budget har legat kvar på samma nivå under de 

senaste fem åren, trots en utökning av dess uppdrag och inspektioner, att utgifterna för 

personalresurser däremot inte har förändrats och att kostnaderna för verksamheten 

minskade under samma period. Parlamentet betonar att dessa faktorer, som återspeglar 

optimeringen av resurserna och kvaliteten när det gäller förvaltningen av byrån, riskerar 

att stå i vägen för ytterligare framsteg på grund av otillräckliga budgetanslag och medför 

tryck på medarbetarnas verksamhet som bör granskas för att säkerställa kvaliteten när det 

gäller deras arbetsvillkor. 

7.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens uttalande om lagligheten och 

korrektheten i de transaktioner som avser årsredovisning för budgetåret 2016 och över 

revisionsrättens bedömning i sin särskilda rapport nr 08/2017 om byråns viktiga roll för att 

utveckla och främja en harmoniserad och enhetlig strategi för kommunikation och utbyte 

av uppgifter om fiskeriprodukter. 

8. Europaparlamentet betonar det utmärkta utnyttjandet av åtagandebemyndigandena 

(99,6 %), vilket är en ökning jämfört med föregående år, och betalningsbemyndigandena 

(88,5 %), som är stabilt jämfört med föregående år. Parlamentet uppmuntrar byrån att 

fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett optimalt utnyttjande av de beviljade anslagen. 
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9.  Europaparlamentet erkänner kvaliteten på och betydelsen av byråns samarbete inom 

ramen för det gemensamma pilotprojektet med Europeiska byrån för sjösäkerhet och 

Frontex när det gäller inrättandet av en kustbevakningstjänst. Parlamentet påminner dock 

kommissionen om att byrån bör ges tillräckliga resurser till sådana projekt och eventuella 

andra framtida projekt, särskilt projekt som är knutna till användandet av ny 

kontrollteknik (drönare) eller utbildning (e-lärande). 

10. Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att genomföra 

gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på 

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

kustbevakningarnas verksamhet. 

11. Europaparlamentet påpekar att byrån bör få tillräckliga resurser för att genomföra nya 

typer av insatser i syfte att blockera människosmugglarnas rutter och att använda 

uppgifterna från sitt fartygsrapporteringssystem för att upptäcka fartyg som transporterar 

migranter. 

12. Europaparlamentet understryker behovet av att öka tilldelningen av resurser för att 

förbättra byråns operativa kapacitet att hantera osäkerheten med anknytning till brexit och 

de extra kontroller som kommer att bli nödvändiga. 

13. Europaparlamentet upprepar att sammansättningen av byråns personal inte uppvisar en 

jämn könsfördelning och efterlyser en rättvis fördelning av uppgifterna. 

14. Europaparlamentet föreslår att en ledamot av Europaparlamentet deltar i byråns styrelse 

för att stärka den institutionella transparensen, särskilt i samband med styrelsens 

godkännande av budgeten. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att den berörda 

ledamoten utses inom Europaparlamentets fiskeriutskott. 

15. Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska 

fiskerikontrollbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 

budgetåret 2016. 
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 27.2.2018    
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