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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af EF-Fiskerikontrolagenturets opgaver og glæder sig over dets 
effektivitet og produktivitet, som Fiskeriudvalget oplevede, da det i juni 2010 besøgte 
agenturet og atter vil inspicere under sit næste besøg i 2012;

2. henleder opmærksomheden på Revisionsrettens bekræftelse af, at årsregnskabet, som 
viser et budget på 11 000 000 EUR, giver et retvisende billede af agenturets finansielle 
stilling den 31. december 2010 og resultaterne af agenturets transaktioner og 
pengestrømme for det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i 
finansforordningen;

3. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger 
til grund for agenturets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2010, for i alle væsentlige henseender at være lovlige og formelt rigtige;

4. udtrykker sin tilfredshed med, at henstillingerne fra det interne revisionssystem er blevet 
håndteret på passende vis; noterer sig med tilfredshed, at den interne revisionsfunktion på 
omkostningseffektiv vis deles med Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, og at dette 
kan tjene som et eksempel på bedste praksis for andre agenturer;

5. anmoder ikke desto mindre Revisionsretten om fortsat at føre kontrol med agenturets 
ansættelses- og udbudsprocedurer; henleder i denne forbindelse agenturets 
opmærksomhed på sine anmærkninger i punkt 5-10 (om "svagheder i udbudsproceduren" 
for adskillige agenturers vedkommende) og punkt 12-14 (om "ansættelsesprocedurer") i 
sin beslutning af 10. maj 2011 om decharge for regnskabsåret 2009: præstation, 
økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer1;

6. foreslår at meddele direktøren for EF-Fiskerikontrolagenturet decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0163.
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