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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks kontrollikoja aruande Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi 
„amet“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta, ameti 2018. aasta 
tegevusaruande ning haldusnõukogu poolt läbi viidud tegevusaruande analüüsi ja 
hindamise;

2. väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2018. aasta raamatupidamise 
aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed; rõhutab, et kontrollikoda 
ei ole esitanud ühtegi kehtivat reservatsiooni;

3. rõhutab, et vaatamata sellele, et alates 2017. aastast on eelarve oluliselt suurenenud uute 
ülesannete tõttu – toetada koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa 
Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA) riiklikke asutusi rannikuvalve ülesannete täitmisel 
riigi ja liidu tasandil –, saavutas amet oma 2018. aasta eelarve täitmise edukalt, 
kusjuures kulukohustuste täitmismäär oli 99,7% ja maksete täitmismäär 87,6%, mis on 
kooskõlas varasemate täitmismääradega; julgustab ametit ka edaspidi pingutama, et 
tagada eraldatud assigneeringute optimaalne kasutamine;

4. juhib tähelepanu sellele, et 2018. aastal tuli amet toime tegevuse laienemisest tingitud 
maksetehingute 23%-lise suurenemisega, kasutamata lisavahendeid;

5. märgib rahuloluga, et amet rakendas 98% oma iga-aastases tööprogrammis sisalduvatest 
tegevustest, võrreldes 93%-ga 2017. aastal; rõhutab, et amet koordineeris 2018. aastal 
26 922 kontrollkäiku, mis kujutab endast 28,46%-list kasvu; 

6. võtab teadmiseks, et 83% ameti prahitud aluste poolt läbi viidud operatsioonidest olid 
mitmeotstarbelised operatsioonid, nimelt Vahemerel ja Läänemeres; on seisukohal, et 
see asjaolu kajastab ameti, EMSA ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 
vahelist koostoimet ja head koostööd kooskõlas kolmepoolse töökorraldusega; 

7. on seisukohal, et ameti roll Frontexi loomise edendamisel ei tohiks mingil viisil 
kahjustada ameti põhitegevust liidu asutusena, mis vastutab kalanduskontrolli tegevuse 
koordineerimise korraldamise eest ning liikmesriikide ja komisjoni abistamise eest 
selles valdkonnas, kuna see võib kaasa tuua kalanduse järelevalve nõrgenemise ning 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) suurenemise; 
rõhutab seetõttu vajadust tagada ametile piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, 
mis vastaksid tema kasvavatele ülesannetele;

8. märgib, et amet edendas võrdse kohtlemise poliitikat, mille eesmärk on parandada oma 
töötajate soolist tasakaalu; märgib, et pärast seda, kui haldusnõukogu võttis 2017. aastal 
vastu ahistamisvastased rakenduseeskirjad, esitas amet 2018. aastal kandideerimiskutse 
konfidentsiaalsete nõustajate leidmiseks ja viis selle edukalt lõpule, korraldades 
töötajatele ahistamise ennetamise eesmärgil teavitusüritusi; märgib, et 31. detsembril 
2018 oli naissoost töötajate osakaal 44%; peab kahetsusväärseks, et AD8 või sellest 
kõrgema palgaastmega naissoost töötajate osakaal oli vaid 15%, mis on 2017. aastal 
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saavutatud tasemest seitse protsenti väiksem; kutsub ametit üles tugevdama oma soolise 
tasakaalu poliitikat;

9. rõhutab, et amet võttis 2018. aasta juunis vastu otsuse organisatsioonide ja füüsilisest 
isikust ettevõtjatega peetavaid kohtumisi käsitleva teabe avaldamise kohta ning et 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkuleppele läbipaistvusregistri kohta 
avalikustab amet asjakohased tegevdirektori ja töötajate kohtumised lobistidega ameti 
veebisaidil;

10. märgib, et pärast 2017. aastal tehtud ettevalmistustööd rakendas amet 2018. aastal 
infoturbe haldamise süsteemi, mis põhineb rahvusvahelisel standardil ISO 27001 ja 
mille eesmärk on kaitsta ametit tehnoloogiapõhiste riskide eest ning säilitada teabe 
konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus; 

11. rõhutab ameti aktiivset rolli ja pakutavat lisaväärtust Lääne-Aafrika piirkondliku 
kalanduse juhtimise parandamise projektis (PESCAO), mille eesmärk on arendada 
suutlikkust võitluseks ETR-kalapüügiga ning parandada kalavarude majandamist 
Lääne-Aafrikas; juhib tähelepanu kolmele 2018. aastal korraldatud operatsioonile, 
milles osalesid Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leone, Cabo 
Verde ja Mauritaania;

12. tunnistab ameti täidetavate ülesannete kõrget kvaliteeti ja olulisust ning väljendab 
heameelt ameti loomisest saadik saavutatud stabiilsuse ja väga heade tulemuste üle;

13. rõhutab ameti rolli tähtsust ühise kalanduspoliitika rakendamisel ja selle eesmärkide 
saavutamisel, eelkõige seoses lossimiskohustusega, kuna liikmesriikidel on raskusi selle 
kohustuse täitmisega;

14. teeb ettepaneku anda heakskiit ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve 
täitmisel.
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