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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018, viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen varainhoitovuodelta 2018 sekä hallintoneuvoston 
analyysin ja arvion kyseisestä kertomuksesta;

2. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ilmoitusta siitä, että varainhoitovuoden 
2018 tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

3. korostaa, että vaikka määrärahoja on viraston uusien tehtävien vuoksi huomattavasti 
lisätty vuodesta 2017 lähtien, virasto onnistui toteuttamaan talousarvionsa onnistuneesti 
vuonna 2018 siten, että maksusitoumusten käyttöaste oli 99,7 prosenttia ja 
maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,6 prosenttia aiempien varainhoitovuosien 
mukaisesti; 

4. huomauttaa, että vuonna 2018 virasto selviytyi toiminnan lisääntymisestä johtuneesta 
23 prosentin lisäyksestä maksutapahtumissa käyttämättä lisäresursseja;

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto pani täytäntöön 98 prosenttia sen vuotuiseen 
työohjelmaan sisältyvistä toimista verrattuna 93 prosenttiin vuonna 2017; korostaa, että 
vuonna 2018 virasto koordinoi 26 922:ta tarkastusta, missä on 28,46 prosenttia lisäystä 
aiempaan; 

6. panee merkille, että 83 prosenttia viraston vuokratuilla välineillä toteuttamista toimista 
oli monialaisia operaatioita lähinnä Välimerellä ja Itämerellä; katsoo, että tämä ilmentää 
synergiaa ja hyvää yhteistyötä viraston, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Frontexin 
välillä kolmikantatyöjärjestelyn mukaisesti; 

7. katsoo, että viraston rooli edistettäessä Euroopan raja- ja merivartioviraston 
perustamista ei saisi missään tapauksessa heikentää viraston ydintoimintaa kalastuksen 
valvontatoimien operatiivisen koordinoinnin järjestämisestä vastaavana unionin 
elimenä; korostaa siksi, että virastolle on annettava sen lisääntyviin tehtäviin suhteutetut 
riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit;

8. huomauttaa, että virasto on edistänyt yhdenvertaista kohtelua koskevaa politiikkaa, jolla 
pyritään parantamaan sukupuolten välistä tasapainoa henkilöstön keskuudessa; panee 
merkille, että 31. joulukuuta 2018 naispuolisten työntekijöiden osuus oli kaikkiaan 
44 prosenttia; pitää valitettavana, että vuonna 2017 naisten osuus palkkaluokassa AD 8 
ja sitä ylemmissä palkkaluokissa oli 15 prosenttia eli 7 prosenttiyksikköä alle tason, 
joka oli saavutettu vuonna 2017; kehottaa virastoa lujittamaan sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa politiikkaansa;

9. ehdottaa, että viraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.


