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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i 
sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att de uppgifter som utförs av Gemenskapens kontrollorgan 
för fiske är betydelsefulla och välkomnar det effektiva och ändamålsenliga arbete som 
fiskeriutskottet kunde konstatera under sitt besök hos kontrollorganet i juni 2010 och som 
utskottet kommer att inspektera igen vid sitt nästa besök 2012.

2. Europaparlamentet framhåller att revisionsrätten anser att kontrollorganets 
årsredovisning, som uppvisar en budget på 11 000 000 EUR, ger en rättvisande bild av 
kontrollorganets finansiella ställning per den 31 december 2010 och av resultaten av 
transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med 
kontrollorganets budgetbestämmelser.

3. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för kontrollorganets årsredovisning för det budgetår 
som slutade den 31 december 2010 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

4. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att internrevisionssystemets 
rekommendationer iakttas och behandlas på ett adekvat sätt. Parlamentet noterar med 
tillfredsställelse att internrevisionsfunktionen kostnadseffektivt delas med Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån och att detta kan tjäna som ett exempel på bästa praxis för övriga 
byråer.

5. Europaparlamentet ber dock revisionsrätten fortsätta att granska kontrollorganets 
rekryterings- och upphandlingsförfaranden. Parlamentet riktar i detta hänseende 
kontrollorganets uppmärksamhet på de iakttagelser parlamentet gjorde i punkterna 5 till 
10 (avseende ”brister i upphandlingsförfarandena” för flera byråer) och 12 till 14
(avseende ”rekryteringsförfaranden”) i sin resolution av den 10 maj 2011 om 
ansvarsfriheten för 2009: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och 
kontroll1.

6. Det föreslås att Europaparlamentet beviljar den verkställande direktören för 
Gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för genomförandet av 
kontrollorganets budget för budgetåret 2010.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0163.
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