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FORSLAG

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

1. noterer sig Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet 
(i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2018, agenturets årlige 
aktivitetsrapport for 2018 og bestyrelsens analyse og vurdering af denne rapport;

2. udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den formelle 
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018; understreger, at der ikke er nogen udestående bemærkninger fra 
Revisionsretten;

3. fremhæver, at agenturet – på trods af det væsentligt øgede budget siden 2017 som følge 
af dets nye opgaver i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (ESMA) om  
kystvagtfunktioner på nationalt plan og på EU-plan – har opnået en vellykket 
gennemførelse af sit budget i 2018 med en rate på 99,7 % for forpligtelser og 87,6 % for 
betalinger, på linje med tidligere regnskabsår; tilskynder agenturet til at fortsætte sine 
bestræbelser på at sikre en optimal udnyttelse af de tildelte bevillinger;

4. påpeger, at agenturet i 2018 håndterede en stigning på 23 % i betalingstransaktionerne 
som følge af øgede aktiviteter uden brug af yderligere ressourcer;

5. noterer sig med tilfredshed, at agenturet gennemførte 98 % af de aktiviteter, der indgik i 
dets årlige arbejdsprogram, mod 93 % i 2017; fremhæver, at agenturet koordinerede 
26 922 inspektioner i 2018, hvilket udgør en stigning på 28,46 %; 

6. noterer sig, at 83 % af de operationer, der blev gennemført af skibe chartret af agenturet, 
var operationer med flere formål, nemlig i Middelhavet og i Østersøen; mener, at dette 
afspejler synergierne og det gode samarbejde mellem agenturet, EMSA og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i overensstemmelse med 
trepartsaftalen; 

7. mener, at agenturets rolle med at fremme oprettelsen af Frontex på ingen måde bør 
undergrave agenturets kerneaktivitet som EU-organet med ansvar for at tilrettelægge 
den operationelle koordinering af fiskerikontrolaktiviteter og yde bistand på dette 
område til medlemsstaterne og Kommissionen, da dette vil kunne føre til en svækkelse 
af fiskeriovervågningen og til øget ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; 
understreger derfor nødvendigheden af, at agenturet tildeles tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer, som modsvarer dets voksende opgaver;

8. bemærker, at agenturet fremmede en politik for ligebehandling med henblik på at opnå 
en mere ligelig kønsbalance blandt personalet; bemærker, at agenturet efter bestyrelsens 
vedtagelse i 2017 af gennemførelsesbestemmelserne om bekæmpelse af chikane 
iværksatte og med held gennemførte en indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
fortrolige rådgivere og i 2018 afholdt informationsmøder for personalet om 
forebyggelse af chikane; bemærker, at den samlede procentdel af kvindelige 
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medarbejdere pr. 31. december 2018 var 44 %; beklager, at procentdelen af kvindelige 
medarbejdere i lønklasse AD8 eller derover kun var 15 %, hvilket er syv procentpoint 
under det niveau, der blev opnået i 2017; opfordrer agenturet til at styrke sin 
kønsbalancepolitik;

9. understreger, at agenturet i juni 2018 vedtog en afgørelse om offentliggørelse af 
oplysninger om møder med organisationer eller selvstændige, og at agenturet efter 
aftalen mellem Parlamentet og Kommissionen om åbenhedsregistret vil offentliggøre 
den relevante administrerende direktørs og medarbejderes møder med lobbyister på 
agenturets websted;

10. bemærker, at agenturet efter det forberedende arbejde i 2017 i 2018 indførte et 
informationssikkerhedsstyringssystem baseret på den internationale standard ISO 27001 
med det formål at beskytte agenturet mod teknologibaserede risici og bevare 
fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger; 

11. fremhæver den aktive rolle og merværdi, som agenturet står for i projektet om forbedret 
regional fiskeriforvaltning i det vestlige Afrika (PESCAO) med henblik på at udvikle 
kapaciteter til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og forbedre 
forvaltningen af fiskeressourcerne i Vestafrika; fremhæver de tre operationer, der blev 
gennemført i 2018, som involverede Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, 
Sierra Leone, Kap Verde og Mauretanien;

12. anerkender kvaliteten og vigtigheden af agenturets arbejdsopgaver og glæder sig over 
dets vedholdenhed og de meget fine resultater, der er opnået, siden det blev oprettet;

13. fremhæver betydningen af agenturets rolle i forbindelse med gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik og opfyldelsen af dets mål, navnlig hvad angår 
landingsforpligtelsen, da medlemsstaterne har vanskeligt ved at overholde denne 
forpligtelse;

14. foreslår, at der meddeles decharge til den administrerende direktør for agenturet for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018.
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