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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt kennis van het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2017 van 
het Bureau, alsmede van het jaarlijkse activiteitenverslag 2017 van het Bureau;

2. is tevreden over de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2017 wettig en regelmatig zijn;

3. is ingenomen met de significante verhoging van de begroting voor 2017, namelijk met 
86 % ten opzichte van de begroting voor 2016, waaronder een verhoging van de 
operationele begroting met 295 % en een netto-uitbreiding met 10 statutaire 
personeelsleden (20 %);

4. wijst erop dat 2017 voor het Bureau een uitzonderlijk jaar is geweest waarin het met 
deze algemene budgetverhoging een aanzienlijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de 
opbouw van een Europese kustwachtcapaciteit;

5. stelt vast dat het EFCA ondanks deze verveelvoudiging van zijn begroting en de 
daarmee gepaard gaande moeilijkheden in staat is gebleken een goed 
uitvoeringspercentage van 99 % voor vastleggingen en 74 % voor betalingen te 
handhaven. Dankzij zijn inzet voor grotere rationalisering en efficiëntie (95 % van de 
financiële transacties worden nu elektronisch beheerd) slaagde het Bureau erin met 
dezelfde menskracht 15 % meer betalingen te verwerken;

6. stemt in dat handhaving van de inspecties op hetzelfde hoge niveau als in 2016 een 
uitdaging is geweest, in de context van de samenwerking betreffende de taken van de 
Europese kustwacht;

7. onderstreept niettemin het grote belang van de essentiële inspectieactiviteiten in de 
context van de uitvoering van de aanlandplicht;

8. is dan ook groot voorstander van voortzetting van een verhoogd budget voor de 
komende jaren (het EFCA blijft staan op plaats 25 van de 41 EU-agentschappen wat de 
bijdrage uit de EU-begroting betreft);

9. onderstreept bovendien dat er nog meer middelen moeten worden toegekend om 
voorbereid te zijn op de grotere werkdruk in verband met de brexit en de mogelijk 
verreikende consequenties daarvan voor het kader voor visserijcontrole;

10. verzoekt het Bureau zijn beleid op het gebied van gendergelijkheid verder te verbeteren 
teneinde los te komen van het traditioneel mannelijke domein waaruit zijn deskundigen 
afkomstig zijn: alhoewel bij de uitvoerend directeur en in de afdeling personeelsbeheer 
en IT voor het merendeel vrouwen werkzaam zijn, is slechts 22 % van het personeel in 
AD8 en hoger vrouw;

11. stelt andermaal voor een lid van het Europees Parlement op te nemen in de raad van 
bestuur van het Bureau om de institutionele transparantie te vergroten, met name tijdens 



PE629.523v01-00 4/4 PA\1166757NL.docx

NL

de goedkeuring van de begroting door de raad van bestuur; stelt voor dat dit lid wordt 
gekozen uit de gelederen van de Commissie visserij van het Europees Parlement.


	1166757NL.docx

