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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tudomásul veszi a 2017-es pénzügyi évéről szóló számvevőszéki éves jelentést és a 
Hivatal 2017. évi éves tevékenységi jelentését;

2. elégedetten nyugtázza, hogy a Számvevőszék nyilatkozata szerint a 2017-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek 
voltak;

3. üdvözli a 2017. évi költségvetés jelentős – 2016-hoz képest 86%-os – növekedését, 
köztük a működési költségvetés 295%-kal történő növelését, és a személyzeti szabályzat 
hatálya alá tartozó állomány létszámának 20%-os, nettó tíz fővel való növekedését.

4. kiemeli, hogy 2017 kivételes év volt az EFCA számára, mivel ez az általános növekedés 
lehetővé tette az EFCA jelentős hozzájárulását az európai parti őrség kiépítéséhez;

5. tudomásul veszi, hogy a csökkentett költségvetéshez kapcsolódó nehézségek ellenére az 
EFCA-nak sikerült magasan tartania a költségvetés végrehajtási arányát, mely a 
kötelezettségvállalások esetében 99%-os, a kifizetések tekintetében pedig 74%-os volt. 
a racionalizálási és hatékonyságnövelő erőfeszítéseknek köszönhetően (jelenleg a 
pénzügyi tranzakciók 95%-a elektronikusan zajlik), a Hivatal  tavaly15%-kal tudta 
növelni a kifizetéseket változatlan emberi erőforrások mellett;

6. egyetért azzal, hogy a 2016-os ellenőrzések magas szintjének fenntartása kihívást 
jelentő teljesítmény volt az európai parti őrség feladataival kapcsolatos együttműködés 
keretében;

7. mindazonáltal ragaszkodik az alapvető ellenőrzési tevékenységek kiemelt 
fontosságához a kirakodási kötelezettség végrehajtásával összefüggésben;

8. ezért határozottan támogatja a megemelt költségvetés fenntartását a következő évekre is 
(az EFCA a 41 uniós ügynökség közül továbbra is a 25. helyen áll az uniós 
költségvetési hozzájárulás nagysága szerinti rangsorban);

9. emellett hangsúlyozza az erőforrás-elosztás további növelésének szükségességét a 
brexit hatályba lépése, és annak a halászati ellenőrzési rendszert érintő esetleges 
következményei miatt megnövekedett munkateher kezelése érdekében;

10. felkéri a Hivatalt, hogy erősítse meg a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikáját 
annak érdekében, hogy ne csak hagyományosan férfiak által dominált területekről 
érkezzenek a szakértői: annak ellenére, hogy többségében nők dolgoznak az ügyvezető 
igazgató felügyelete alatt, illetve az informatikai és az erőforrásokért felelős osztályon, 
az AD8-as, vagy magasabb besorolási fokozatban lévő alkalmazottaknak csak 22%-a 
nő;

11. ismételten úgy ítéli meg, hogy az intézményi átláthatóság javítása érdekében ki kell 
nevezni egy európai parlamenti képviselőt a Hivatal igazgatótanácsába, különösen a 
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költségvetés igazgatótanács általi jóváhagyása során; javasolja, hogy ezt a képviselőt az 
Európai Parlament Halászati Bizottságának tagjai közül válasszák ki.
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