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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2085(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä viraston vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
768/20055 ja erityisesti sen 36 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta 19. maaliskuuta 2019 annetun 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/4736 ja erityisesti sen 
45 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20137 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0041/2020),

1. myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 83, 25.3.2019
7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2085(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä viraston vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0052/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
768/20055 ja erityisesti sen 36 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta 19. maaliskuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/4736 ja erityisesti sen 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
6 EUVL L 83, 25.3.2019.
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45 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20137 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0041/2020),

1. hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).

7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2085(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0041/2020),

A. toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen 
lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 17 408 849 euroa, mikä merkitsee 
1,73 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio 
rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta2;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
viraston tilit varainhoitovuonna 2018 olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet 
olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,74 prosenttia, mikä merkitsee 
hienoista 0,83 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; panee tyytyväisenä merkille, 
että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,62 prosenttia, mikä merkitsee 13,81 prosentin 
lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

Tuloksellisuus

2. panee merkille, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla tuetaan 
sen monivuotisia strategisia tavoitteita ja arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa;

3. panee merkille, että virasto toteutti 98 prosenttia toiminnastaan ajoissa ja pani vuotuisen 
viestintästrategiasuunnitelmansa kokonaan täytäntöön;

4. panee merkille, että virasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Euroopan 
meriturvallisuusvirasto hyväksyivät kolmikantatyöjärjestelyn, jossa määritellään 
kyseisten virastojen välinen yhteistyö ja yhteistyö rannikkovartiotehtäviä hoitavien 

1 EUVL C 416/10, 15.11.2018, s. 45.
2 EUVL C 416/10, 15.11.2018, s. 44. 
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kansallisten viranomaisten kanssa tarjoamalla palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta 
sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

5. kannustaa virastoa jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

6. panee merkille, että virastoa koskevan toisen viisi vuotta kattavan (2012–2016) 
riippumattoman ulkoisen arvioinnin tulokset esitettiin vuonna 2017; panee tyytyväisenä 
merkille, että vuoden 2018 lopussa yksi suositus oli käsitelty ja kymmenessä 
suosituksessa oli edistytty hallintoneuvostolle esitetyn etenemissuunnitelman 
mukaisesti;

7. katsoo, että viraston rooli Frontexin perustamisen edistämisessä ei saisi heikentää 
viraston ydintoimintaa unionin elimenä, joka vastaa kalastuksenvalvontatoimien 
operatiivisen koordinoinnin järjestämisestä ja avun antamisesta jäsenvaltioille ja 
komissiolle tällä alalla, koska tämä voisi johtaa kalastuksen valvonnan heikentymiseen 
ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) 
lisääntymiseen; korostaa siksi, että virastolle on annettava sen lisääntyviin tehtäviin 
suhteutetut riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit;

8. korostaa, että virasto hyväksyi kesäkuussa 2018 päätöksen organisaatioiden tai 
itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa pidettyjä kokouksia koskevien tietojen 
julkistamisesta ja että sen jälkeen, kun parlamentti ja komissio ovat päässeet 
sopimukseen avoimuusrekisteristä, virasto julkistaa verkkosivustollaan asiaankuuluvat 
pääjohtajan ja henkilöstön tapaamiset edunvalvojien kanssa;

9. toteaa, että vuonna 2017 tehdyn valmistelutyön jälkeen virasto otti vuonna 2018 
käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, joka perustuu kansainväliseen ISO 
27001 -standardiin ja jonka tarkoituksena on suojata virastoa teknologiaan perustuvilta 
riskeiltä ja säilyttää tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus; 

10. korostaa viraston aktiivista roolia ja lisäarvoa Länsi-Afrikan alueellisen 
kalastuksenhallinnan parantamishankkeessa (PESCAO), jolla kehitetään valmiuksia 
torjua LIS-kalastusta ja parantaa kalavarojen hoitoa Länsi-Afrikassa; korostaa vuonna 
2018 toteutettuja kolmea operaatiota, jotka koskivat Senegalia, Gambiaa, Guinea-
Bissauta, Guineaa, Sierra Leonea, Kap Verdeä ja Mauritaniaa;

11. korostaa, että virastolla on tärkeä rooli yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa ja 
sen tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti purkamisvelvoitteen osalta, koska 
jäsenvaltioilla on vaikeuksia tämän velvoitteen noudattamisessa;

Henkilöstöpolitiikka

12. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
98,36 prosenttia siten, että 60 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 61 toimesta 
oli nimitetty väliaikainen toimihenkilö (verrattuna 61 hyväksyttyyn toimeen vuonna 
2017); panee merkille, että vuonna 2018 virastossa työskenteli lisäksi 11 
sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa; 

13. kehottaa virastoa laatimaan pitkän aikavälin henkilöstöhallinnon kehyksen, jossa 
käsitellään sen henkilöstön työ- ja yksityiselämän tasapainoa, elinikäistä ohjausta ja 
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urakehitystä, sukupuolten tasapuolista edustusta, etätyötä, syrjimättömyyttä, 
maantieteellistä tasapainoa sekä vammaisten henkilöiden palvelukseenottoa ja 
integrointia;

14. panee huolestuneena merkille sukupuolten välisen epätasapainon hallintoneuvostossa 
(47 miestä ja 21 naista);

Hankinnat

15. korostaa, että hankintojen alalla tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2018 oli käynnistää 
kaksi avointa ehdotuspyyntöä, joissa hankinnan kohteena olivat matkatoimiston ja 
tapahtumajärjestäjän palvelut virastolle ja Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirastolle;

16. pitää myönteisenä, että unionin virastojen hankintatoimien jakamista koskevan 
tavoitteen mukaisesti virasto käynnisti toisen toimielintenvälisen avoimen 
tarjouskilpailun vuonna 2018 ja kaksi muuta virastoa tuli mukaan hankintamenettelyyn; 
kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen 
yhteisten hankintamenettelyjen tulevasta kehityksestä; katsoo tämän käytännön olevan 
esimerkki, jota on syytä noudattaa; kehottaa virastoa tarkastelemaan lähemmin 
mahdollisuuksia yksinkertaistaa menettelyjä yhdessä muiden toimielinten kanssa;

17. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto ei tarkistanut 
systemaattisesti hintoja ja palkkioita, jotka laskutettiin tavarantoimittajan 
puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella 
ohjelmistolisenssien hankintaa varten; panee viraston vastauksesta merkille, että se ei 
voi muuttaa komission allekirjoittaman puitesopimuksen ehtoja ja määräyksiä ja että se 
panee uuden puitesopimuksen täytäntöön ratkaistakseen vanhaan sopimukseen liittyvät 
ongelmat;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18. panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun 
varmistamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että asiantuntijat, jotka eivät allekirjoita 
sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta, eivät saa työskennellä erillissopimuksella ja että 
virasto seuraa säännöllisesti ilmoitusten jättämistä;

19. panee merkille, että vuonna 2018 komission sisäinen tarkastus laati 
tarkastuskertomuksen suunnittelusta, budjetoinnista ja seurannasta virastossa ja että 
samalla hyväksyttiin toimintasuunnitelma mahdollisista parannuskohteista; kehottaa 
virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista 
toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

20. panee merkille, että virasto on käynnistänyt prosessin tullakseen sertifioiduksi EU:n 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmässä ja toteuttanut useita 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään sen yhteenlaskettua ympäristövaikutusta; 
toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä 
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vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

21. kehottaa virastoa keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen suurelle yleisölle ja 
pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o

o     o

22. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 20203 antamaansa päätöslauselmaan.

3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0000.
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KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2085(DEC))

Valmistelija: Nicolás González Casares

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. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset; korostaa, että tilintarkastustuomioistuin ei ole esittänyt avoimia 
huomautuksia;

3. korostaa, että vaikka määrärahoja on huomattavasti lisätty vuodesta 2017 lähtien niiden 
viraston uusien tehtävien vuoksi, joilla tuetaan rannikkovartiostotoimintoja kansallisella 
ja unionin tasolla yhteistyössä Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston kanssa, virasto onnistui talousarvionsa toteutuksessa hyvin 
vuonna 2018, sillä sen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,7 prosenttia ja 
maksumäärärahojen käyttöaste 87,6 prosenttia, samaan tapaan kuin aiempina 
varainhoitovuosina; kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan, joilla se pyrkii 
varmistamaan, että sille osoitetut määrärahat käytetään optimaalisesti;

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, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 93 prosenttia; 
korostaa, että vuonna 2018 virasto koordinoi 26 922:ta tarkastusta, eli lisäystä aiempaan 
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on 28,46 prosenttia;

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 (EMSA) ja 
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) välillä kolmikantatyöjärjestelyn 
mukaisesti;

7. katsoo, että viraston rooli Frontexin perustamisen edistämisessä ei saisi millään tavoin 
heikentää viraston ydintoimintaa unionin elimenä, joka vastaa 
kalastuksenvalvontatoimien operatiivisen koordinoinnin järjestämisestä ja avun 
antamisesta jäsenvaltioille ja komissiolle tällä alalla, koska tämä voisi johtaa 
kalastuksen valvonnan heikentymiseen ja laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) lisääntymiseen; 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 sen jälkeen, kun hallintoneuvosto oli hyväksynyt häirinnän torjuntaa 
koskevat täytäntöönpanosäännöt vuonna 2017, virasto käynnisti ja sai 
menestyksekkäästi päätökseen luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä koskevan 
pyynnön ja järjesti henkilöstölle tiedotustilaisuuksia häirinnän ehkäisemisestä vuonna 
2018; panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 naispuolisten työntekijöiden osuus oli 
kaikkiaan 44 prosenttia; pitää valitettavana, että naisten osuus palkkaluokan AD 8 ja sitä 
ylempien palkkaluokkien henkilöstössä oli vain 15 prosenttia, eli se oli 
7 prosenttiyksikköä vuonna 2017 saavutettua tasoa alempi; kehottaa virastoa lujittamaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa politiikkaansa;

9. korostaa, että virasto hyväksyi kesäkuussa 2018 päätöksen organisaatioiden tai 
itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa pidettyjä kokouksia koskevien tietojen 
julkaisemisesta ja että sen jälkeen, kun parlamentti ja komissio ovat päässeet 
sopimukseen avoimuusrekisteristä, virasto julkaisee verkkosivustollaan asiaankuuluvat 
pääjohtajan ja henkilöstön tapaamiset edunvalvojien kanssa;

10. huomauttaa, että vuonna 2017 tehdyn valmistelutyön jälkeen virasto otti vuonna 2018 
käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, joka perustuu kansainväliseen 
ISO 27001 -standardiin ja jonka tarkoituksena on suojata virastoa teknologiaan 
perustuvilta riskeiltä ja säilyttää tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus;

11. korostaa viraston aktiivista roolia ja lisäarvoa Länsi-Afrikan alueellisen 
kalastuksenhallinnan parantamishankkeessa (PESCAO), jolla kehitetään valmiuksia 
torjua LIS-kalastusta ja parantaa kalavarojen hoitoa Länsi-Afrikassa; korostaa vuonna 
2018 toteutettuja kolmea operaatiota, jotka koskivat Senegalia, Gambiaa, 
Guinea-Bissauta, Guineaa, Sierra Leonea, Kap Verdeä ja Mauritaniaa;

12. toteaa, että virastolla on vaativia ja tärkeitä tehtäviä, ja pitää myönteisenä sen toiminnan 
johdonmukaisuutta ja sen perustamisesta alkaen saavutettuja hyviä tuloksia;

13. korostaa, että virastolla on tärkeä rooli yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa ja 
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sen tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti purkamisvelvoitteen osalta, koska 
jäsenvaltioilla on vaikeuksia tämän velvoitteen noudattamisessa;

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