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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2018, byråns årliga 
verksamhetsrapport för 2018 och styrelsens analys och bedömning av denna rapport.

2. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för byråns årsredovisning för budgetåret 2018 är 
lagliga och korrekta. Parlamentet betonar att det inte finns några oåtgärdade iakttagelser 
från revisionsrätten.

3. Europaparlamentet betonar att byrån, trots den betydande ökningen av budgeten sedan 
2017 till följd av dess nya uppgifter, som går ut på att i samarbete med Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) stödja 
kustbevakningsuppgifter på nationell nivå och unionsnivå, med framgång genomförde 
sin budget för 2018, med 99,7 % för åtaganden och 87,6 % för betalningar, i linje med 
tidigare budgetår. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta sina ansträngningar för att 
säkerställa ett optimalt utnyttjande av de beviljade anslagen.

4. Europaparlamentet påpekar att byrån under 2018 hanterade en ökning av betalningarna 
med 23 % på grund av ökad aktivitet, utan att ytterligare resurser utnyttjades.

5. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån genomförde 98 % av de 
verksamheter som ingår i dess årliga arbetsprogram, jämfört med 93 % under 2017. 
Parlamentet betonar att byrån samordnade 26 922 inspektioner 2018, dvs. en ökning 
med 28,46 %. 

6. Europaparlamentet noterar att 83 % av de åtgärder som genomförts med hjälp av medel 
som chartrats av byrån var multifunktionella insatser, nämligen i Medelhavet och 
Östersjön. Parlamentet anser att detta återspeglar synergierna och det goda samarbetet 
mellan byrån, Emsa och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) i 
enlighet med trepartsöverenskommelsen. 

7. Europaparlamentet anser att byråns roll när det gäller att främja inrättandet av Frontex 
inte på något sätt får undergräva byråns kärnverksamhet, dvs. att vara det unionsorgan 
som ansvarar för att organisera den operativa samordningen av 
fiskerikontrollverksamheten och ge stöd till medlemsstaterna och kommissionen på 
detta område, eftersom detta skulle kunna leda till en försvagning av 
fiskeriövervakningen och en ökning av olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske. 
Parlamentet betonar därför behovet av att förse byrån med tillräckliga ekonomiska 
resurser och personalresurser som motsvarar dess utökade uppgifter.

8. Europaparlamentet påpekar att byrån har främjat en politik för likabehandling som 
syftar till att förbättra könsfördelningen bland personalen. Parlamentet noterar att byrån, 
efter att styrelsen 2017 antagit genomförandebestämmelser om åtgärder mot 
trakasserier, inledde och framgångsrikt slutförde en inbjudan till konfidentiella 
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rådgivare för att under 2018 anordna informationsmöten för personal för att förebygga 
trakasserier. Parlamentet noterar att den totala andelen kvinnliga anställda den 
31 december 2018 var 44 %. Parlamentet beklagar att andelen kvinnliga tjänstemän i 
lönegrad AD8 eller högre endast var 15 %, vilket är 7 procentenheter lägre än 2017. 
Parlamentet uppmanar byrån att stärka sin jämställdhetspolitik.

9. Europaparlamentet betonar att byrån i juni 2018 antog ett beslut om offentliggörande av 
information om möten med organisationer eller egenföretagare och att byrån, efter 
överenskommelsen mellan parlamentet och kommissionen om öppenhetsregistret, 
kommer att offentliggöra relevanta möten med verkställande direktören och personal 
samt lobbyister på byråns webbplats.

10. Europaparlamentet noterar att efter det förberedande arbetet 2017 införde byrån 2018 ett 
system för hantering av informationssäkerhet som bygger på den internationella 
standarden ISO 27001 och som syftar till att skydda byrån mot teknikbaserade risker 
och bevara informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. 

11. Europaparlamentet betonar byråns aktiva roll och mervärde när det gäller projektet för 
den förbättrade regionala fiskeriförvaltningen i Västafrika (PESCAO) för att utveckla 
kapacitet att bekämpa IUU-fiske och förbättra förvaltningen av fiskeresurserna i 
Västafrika. Parlamentet betonar de tre åtgärder som genomfördes under 2018 och som 
avsåg Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Kap Verde och 
Mauretanien.

12. Europaparlamentet konstaterar att byråns uppgifter är viktiga och av hög kvalitet och 
välkomnar kontinuiteten i byråns arbete och de mycket goda resultat som uppnåtts 
sedan den inrättades.

13. Europaparlamentet betonar betydelsen av byråns roll i genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken och uppnåendet av dess mål, särskilt när det gäller 
landningsskyldigheten, eftersom medlemsstaterna har svårigheter att uppfylla denna 
skyldighet.

14. Europaparlamentet föreslår att byråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.
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