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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille virastoa koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 
varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vuotuisen toimintakertomuksen 2017;

2. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ilmoitusta siitä, että varainhoitovuoden 
2017 tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3. panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuoden 2017 talousarvio on kasvanut 
huomattavasti eli 86 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja että tähän 
sisältyy toimintamäärärahojen 295 prosentin lisäys ja henkilöstösääntöjen alaisen 
henkilöstön nettolisäys kymmenellä (20 prosenttia);

4. korostaa, että vuosi 2017 on ollut poikkeuksellinen EFCAlle, koska tämä 
kokonaiskasvu on mahdollistanut sen merkittävän osallistumisen eurooppalaisen 
merivartioston valmiuksien kehittämiseen;

5. panee merkille, että huolimatta lisääntyneistä määrärahoista ja niihin liittyvistä 
ongelmista, EFCA onnistui pitämään talousarvion toteutusasteen hyvänä eli 
99 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja 74 prosenttia maksumäärärahoista; toteaa, 
että virasto pystyi järkeistämis- ja tehokkuustoimien ansiosta (95 prosenttia 
finanssitransaktioista hallinnoidaan nykyään sähköisesti) käsittelemään viime vuonna 
15 prosenttia enemmän maksuja samoilla henkilöresursseilla;

6. on samaa mieltä siitä, että saman tarkastusten korkean tason saavuttaminen kuin vuonna 
2016 oli hieno saavutus eurooppalaista merivartiostotoimintaa koskevan yhteistyön 
puitteissa;

7. korostaa kuitenkin, että purkamisvelvoitteen soveltamisen yhteydessä tehtävä keskeinen 
tarkastustoiminta on ensiarvoisen tärkeää;

8. tukeekin voimakkaasti sitä, että virasto saa tulevinakin vuosina huomattavasti 
määrärahoja (EFCA on EU:n 41 viraston joukossa sijalla 25 EU:n talousarviosta 
saatavien määrärahojen perusteella);

9. korostaa lisäksi tarvetta jopa lisätä resursseja, jotta virasto voi selviytyä brexitin 
voimaantulosta aiheutuvasta lisääntyvästä työmäärästä ja brexitin mahdollisesti 
merkittävistä seurauksista kalastuksenvalvontajärjestelmälle;

10. kehottaa virastoa tehostamaan edelleen tasa-arvopolitiikkaansa, jotta se voisi muuttaa 
perinteisesti miesvaltaisen asiantuntijaryhmänsä: vaikka pääjohtajan alaisuudessa sekä 
resurssi- ja tietotekniikkayksikössä työskentelevistä suurin osa on naisia, ainoastaan 
22 prosenttia palkkaluokassa AD 8 tai sitä ylempänä on naisia;

11. ehdottaa jälleen, että viraston hallintoneuvostoon nimitetään Euroopan parlamentin 
jäsen, jotta voidaan lisätä viraston institutionaalista avoimuutta etenkin 
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hallintoneuvoston hyväksyessä talousarviota; ehdottaa, että kyseinen jäsen valitaan 
Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnasta.
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