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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018, viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen varainhoitovuodelta 2018 sekä hallintoneuvoston 
analyysin ja arvion kyseisestä kertomuksesta;

2. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset; korostaa, että tilintarkastustuomioistuin ei ole esittänyt avoimia 
huomautuksia;

3. korostaa, että vaikka määrärahoja on huomattavasti lisätty vuodesta 2017 lähtien niiden 
viraston uusien tehtävien vuoksi, joilla tuetaan rannikkovartiostotoimintoja kansallisella 
ja unionin tasolla yhteistyössä Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston kanssa, virasto onnistui talousarvionsa toteutuksessa hyvin 
vuonna 2018, sillä sen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,7 prosenttia ja 
maksumäärärahojen käyttöaste 87,6 prosenttia, samaan tapaan kuin aiempina 
varainhoitovuosina; kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan, joilla se pyrkii 
varmistamaan, että sille osoitetut määrärahat käytetään optimaalisesti;

4. huomauttaa, että vuonna 2018 virasto selviytyi toiminnan lisääntymisestä johtuneesta 
23 prosentin lisäyksestä maksutapahtumissa käyttämättä lisäresursseja;

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto pani täytäntöön 98 prosenttia sen vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvistä toimista, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 93 prosenttia; 
korostaa, että vuonna 2018 virasto koordinoi 26 922:ta tarkastusta, eli lisäystä aiempaan 
on 28,46 prosenttia;

6. panee merkille, että 83 prosenttia viraston vuokratuilla välineillä toteuttamista toimista 
oli monialaisia operaatioita lähinnä Välimerellä ja Itämerellä; katsoo, että tämä ilmentää 
synergiaa ja hyvää yhteistyötä viraston, Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja 
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) välillä kolmikantatyöjärjestelyn 
mukaisesti;

7. katsoo, että viraston rooli Frontexin perustamisen edistämisessä ei saisi millään tavoin 
heikentää viraston ydintoimintaa unionin elimenä, joka vastaa 
kalastuksenvalvontatoimien operatiivisen koordinoinnin järjestämisestä ja avun 
antamisesta jäsenvaltioille ja komissiolle tällä alalla, koska tämä voisi johtaa 
kalastuksen valvonnan heikentymiseen ja laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) lisääntymiseen; korostaa siksi, että 
virastolle on annettava sen lisääntyviin tehtäviin suhteutetut riittävät taloudelliset ja 
henkilöresurssit;
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8. huomauttaa, että virasto on edistänyt yhdenvertaista kohtelua koskevaa politiikkaa, jolla 
pyritään parantamaan sukupuolten välistä tasapainoa henkilöstön keskuudessa; panee 
merkille, että sen jälkeen, kun hallintoneuvosto oli hyväksynyt häirinnän torjuntaa 
koskevat täytäntöönpanosäännöt vuonna 2017, virasto käynnisti ja sai 
menestyksekkäästi päätökseen luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä koskevan 
pyynnön ja järjesti henkilöstölle tiedotustilaisuuksia häirinnän ehkäisemisestä vuonna 
2018; panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 naispuolisten työntekijöiden osuus oli 
kaikkiaan 44 prosenttia; pitää valitettavana, että naisten osuus palkkaluokan AD 8 ja sitä 
ylempien palkkaluokkien henkilöstössä oli vain 15 prosenttia, eli se oli 
7 prosenttiyksikköä vuonna 2017 saavutettua tasoa alempi; kehottaa virastoa lujittamaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa politiikkaansa;

9. korostaa, että virasto hyväksyi kesäkuussa 2018 päätöksen organisaatioiden tai 
itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa pidettyjä kokouksia koskevien tietojen 
julkaisemisesta ja että sen jälkeen, kun parlamentti ja komissio ovat päässeet 
sopimukseen avoimuusrekisteristä, virasto julkaisee verkkosivustollaan asiaankuuluvat 
pääjohtajan ja henkilöstön tapaamiset edunvalvojien kanssa;

10. huomauttaa, että vuonna 2017 tehdyn valmistelutyön jälkeen virasto otti vuonna 2018 
käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, joka perustuu kansainväliseen 
ISO 27001 -standardiin ja jonka tarkoituksena on suojata virastoa teknologiaan 
perustuvilta riskeiltä ja säilyttää tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus;

11. korostaa viraston aktiivista roolia ja lisäarvoa Länsi-Afrikan alueellisen 
kalastuksenhallinnan parantamishankkeessa (PESCAO), jolla kehitetään valmiuksia 
torjua LIS-kalastusta ja parantaa kalavarojen hoitoa Länsi-Afrikassa; korostaa vuonna 
2018 toteutettuja kolmea operaatiota, jotka koskivat Senegalia, Gambiaa, 
Guinea-Bissauta, Guineaa, Sierra Leonea, Kap Verdeä ja Mauritaniaa;

12. toteaa, että virastolla on vaativia ja tärkeitä tehtäviä, ja pitää myönteisenä sen toiminnan 
johdonmukaisuutta ja sen perustamisesta alkaen saavutettuja hyviä tuloksia;

13. korostaa, että virastolla on tärkeä rooli yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa ja 
sen tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti purkamisvelvoitteen osalta, koska 
jäsenvaltioilla on vaikeuksia tämän velvoitteen noudattamisessa;

14. ehdottaa, että viraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.
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