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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 årsrapport för budgetåret 2017 för byrån 
samt byråns årliga verksamhetsrapport för 2017.

2. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för budgetåret 2017 är lagliga 
och korrekta.

3. Europaparlamentet välkomnar den betydande ökningen av 2017 års budget, vilken är 
86 % större än 2016 års budget, inbegripet en ökning av driftsbudgeten på 295 % och 
en nettoökning med 10 anställda (20 %).

4. Europaparlamentet betonar att 2017 har varit ett exceptionellt år för EFCA och att 
denna ökning har gjort det möjligt för den att på ett betydande sätt bidra till 
uppbyggnaden av en europeisk kustbevakningskapacitet.

5. Europaparlamentet noterar att EFCA, trots denna mångdubblade budget och de därmed 
relaterade problemen, uppnådde en god budgetgenomförandegrad på 99 % för 
åtaganden och 74 % för betalningar. Tack vare sina rationaliserings- och 
effektivitetsinsatser (95 % av finansiella transaktioner hanteras nu elektroniskt) 
lyckades byrån i fjol hantera 15 % fler betalningar med samma personalresurser.

6. Europaparlamentet håller med om det var en utmaning att behålla samma höga 
inspektionsnivåer som 2016, mot bakgrund av samarbetet kring den europeiska 
kustbevakningen.

7. Europaparlamentet insisterar dock på den ytterst stora betydelse som de grundläggande 
inspektionerna har för genomförandet av landningsskyldigheten.

8. Europaparlamentet ger därför ett starkt stöd till en fortsatt ökning av budgeten under de 
kommande åren (EFCA ligger kvar på plats 25 av de 41 EU-byråerna när det gäller 
bidrag från EU:s budget).

9. Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att till och med öka resurstilldelningen 
för att kunna hantera den ökade arbetsbördan till följd av att brexit blir verklighet och de 
potentiellt avgörande konsekvenserna av detta för fiskerikontrollramen.

10. Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare stärka sin jämställdhetspolitik för att 
göra sig fri från den traditionella manliga domän från vilken dess experter kommer.
Trots att kvinnor utgör majoriteten i personalen under den verkställande direktören och 
enheten för resurser och IT är endast 22 % av personalen i lönegrad AD8 och högre 
kvinnor.

11. Europaparlamentet föreslår åter igen att en ledamot av Europaparlamentet ska utses till 
byråns styrelse för att stärka den institutionella transparensen, särskilt i samband med 
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styrelsens godkännande av budgeten. Parlamentet föreslår att den berörda ledamoten 
utses från Europaparlamentets fiskeriutskott.


	1166757SV.docx

