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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 årlige beretning om agenturet for regnskabsåret 2017 samt 
agenturets egen årlige aktivitetsrapport for 2017;

2. udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den formelle 
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for regnskabsåret 
2017;

3. glæder sig over den betydelige stigning i 2017-budgettet, der er på 86 % i forhold til 
budgettet for 2016, herunder en stigning i driftsbudgettet på 295 %, og en nettostigning 
på 10 vedtægtsomfattede ansatte (20 %);

4. fremhæver, at 2017 har været et usædvanligt år for agenturet, idet denne samlede 
stigning har givet det mulighed for at yde et væsentligt bidrag til opbygningen af en 
europæisk kystbevogtningskapacitet;

5. bemærker, at EFCA på trods af dette betydeligt øgede budget og de dermed forbundne 
vanskeligheder opnåede en god budgetgennemførelsesgrad på 99 % i 
forpligtelsesbevillinger og 74 % i betalingsbevillinger; bemærker, at det takket være 
dets rationaliserings- og effektiviseringsbestræbelser (95 % af de finansielle 
transaktioner forvaltes nu elektronisk) lykkedes agenturet at håndtere en stigning på 15 
% i betalingerne sidste år med de samme menneskelige ressourcer;

6. er enig i, at opretholdelse af det samme høje niveau af inspektioner som i 2016 var en 
stor udfordring i forbindelse med samarbejdet om den europæiske kystvagts funktioner;

7. 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;

8. påpeger, at agenturet bør tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne gennemføre nye 
former for operationer med henblik på at ødelægge menneskesmuglernes ruter samt at
anvende oplysningerne fra sine skibsrapporteringssystemer med henblik på at opdage 
fartøjer med migranter;

9. lægger ikke desto mindre vægt på den afgørende betydning af de centrale inspektioner i 
forbindelse med gennemførelsen af landingsforpligtelsen;

10. støtter derfor kraftigt videreførelsen af et øget budget i de kommende år (agenturet er 
rangeret som nr. 25 af de 41 EU-agenturer, for så vidt angår bidraget fra EU's budget);

11. understreger behovet for at øge budgetbevillingerne til agenturets operationer i 
forbindelse med fiskeriovervågning i de kommende år;

12. understreger desuden, at der er behov for at øge tildelingen af ressourcer endnu mere for 
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at kunne klare den øgede arbejdsbyrde, som skyldes Det Forenede Kongeriges udtræden 
af Den Europæiske Union og dets mulige afgørende betydning for 
fiskerikontrolrammen;

13. opfordrer agenturet til yderligere at styrke sin ligestillingspolitik med henblik på at 
overskride det traditionelt mandlige domæne, som dets eksperter kommer fra: til trods 
for et flertal af kvindelige medarbejdere under den administrerende direktør og i 
kontoret for ressourcer og IT-aktiviteter er kun 22 % af personalet i lønklasse AD8 og 
højere kvinder;

14. fremfører igen sit synspunkt om, at et medlem af Europa-Parlamentet bør indgå i 
agenturets bestyrelse for at styrke den institutionelle gennemsigtighed, navnlig i 
forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgettet; foreslår i denne henseende, at 
det pågældende medlem vælges blandt medlemmerne af Europa-Parlamentets 
Fiskeriudvalg.
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