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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks kontrollikoja aruande ameti eelarveaasta 2017 kohta ja ameti 
2017. aasta tegevusaruande;

2. väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2017. aasta raamatupidamise 
aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

3. tunneb heameelt selle üle, et ameti 2017. aasta eelarve suurenes märkimisväärselt ehk 
86 % võrreldes 2016. aasta eelarvega ning et sealhulgas suurenes tegevuseelarve 295 % 
võrra ja koosseisulisi töötajaid lisandus kümme ehk nende netokasv oli 20 %;

4. rõhutab, et 2017. aasta oli Euroopa Kalanduskontrolli Ameti jaoks erakordne, kuna 
üldine suurendamine võimaldas tal anda märkimisväärse panuse Euroopa rannikuvalve 
suutlikkuse tõhustamiseks;

5. märgib, et vaatamata mitmekordistatud eelarvele ja sellega seoses tekkinud raskustele 
õnnestus EFCA-l tagada hea eelarve täitmise määr, mis oli kulukohustuste puhul 99 % 
ja maksete puhul 74 %; tänu ratsionaliseerimise ja tõhususe alastele jõupingutustele 
(95 % finantstehingutest hallatakse nüüd elektrooniliselt), õnnestus ametil eelmisel 
aastal tulla samade inimressurssidega toime maksete 15 % suuruse kasvuga;

6. nõustub, et Euroopa rannikuvalveülesannete täitmise alase koostöö raames oli 
kontrollide 2016. aastal hoitud kõrge taseme säilitamine keeruline saavutus;

7. rõhutab siiski, et põhikontrollid on lossimiskohustuse rakendamise puhul äärmiselt 
olulised;

8. toetab seepärast kindlalt eelarve jätkuvat suurendamist eelseisvatel aastatel (ELi 
eelarvest toetatavate ELi 41 ameti hulgas on EFCA alles 25. kohal);

9. rõhutab lisaks vajadust veelgi suurendada vahendite eraldamist, et tulla toime 
suurenenud töökoormusega, mis tuleneb Brexiti jõustumisest ja selle võimalikest 
tähtsatest tagajärgedest kalanduskontrollile;

10. kutsub ametit üles tugevdama veelgi oma soolise tasakaalu poliitikat, et selles 
valdkonnas ei tegutseks enam traditsiooniliselt vaid meeseksperdid; vaatamata sellele, 
et tegevdirektori alluvuses ning ressursside ja IT-üksuses on naistöötajad ülekaalus, on 
palgaastmel AD8 ja sellest kõrgemal töötavaid naisi vaid 22 %;

11. on endiselt seisukohal, et ameti haldusnõukokku tuleks nimetada üks Euroopa 
Parlamendi liige, et suurendada ameti institutsioonilist läbipaistvust, seda eelkõige 
eelarve heakskiitmisel haldusnõukogu poolt; teeb sellega seoses ettepaneku, et vastav 
parlamendiliige valitaks Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmete seast.


	1166757ET.docx

