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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 Den Europæiske Revisionsrets ("Revisionsrettens") beretning om 
årsregnskabet for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ("agenturet") for regnskabsåret 
2021, agenturets årlige aktivitetsrapport for 2021 og agenturets bestyrelses analyse og 
vurdering af denne rapport;

2. udtrykker tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at agenturets årsregnskab for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, er i overensstemmelse med 
Unionens finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører 
har fastlagt;

3. noterer sig, at agenturet modtog 21,03 mio. EUR i bidrag fra Unionens almindelige 
budget i 2021, hvilket svarer til en stigning på 26 % i forhold til 2020; påpeger, at både 
agenturets årlige budget og antal af ansatte hører til de laveste blandt Unionens 
agenturer;

4. anerkender, at agenturet i regnskabsåret 2021 på trods af udfordringerne i forbindelse 
med covid‑19 var i stand til at gennemføre 98,6 % af det årlige arbejdsprogram; 
bemærker, at agenturet på trods af pandemien var i stand til at udføre sine aktiviteter og 
gennemføre sit budget som planlagt med en samlet budgetgennemførelse på over 95 % 
for så vidt angår forpligtelser og 74 % for så vidt angår betalinger;

5. minder om agenturets afgørende bidrag til gennemførelsen af målene for den fælles 
fiskeripolitik, navnlig fiskerikontrol; understreger, at det er medlemsstaterne, der har det 
primære ansvar for at kontrollere fiskeriaktiviteter, mens agenturets opgaver er af 
understøttende karakter; understreger, at revisionen af fiskerikontrolforordningen vil 
føre til mere understøttende arbejde for agenturet; understreger, at det ikke er muligt at 
håndtere voksende forpligtelser uden tilstrækkelige ressourcer; understreger derfor 
behovet for, at agenturet har tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til 
rådighed i de kommende år;

6. bemærker, at agenturet i 2021 rapporterede om 53 567 inspektioner (til søs og på land), 
der førte til afsløring af 4 928 formodede overtrædelser, hvilket svarer til en stigning på 
henholdsvis 39 % og 109 % i forhold til 2020; mener, at disse tal viser, at inspektioner 
og opfølgningen heraf fortsat er et vigtigt redskab til at sikre overholdelse af den fælles 
fiskeripolitiks regler; påpeger imidlertid, at denne stigning skjuler forskelle mellem 
områder med et fald i Nordsøen (-67 %) og Sortehavet (-1 %) og en stigning i de 
vestlige farvande (+24 %), Middelhavet (+ 82 %) og Østersøen (+14 %) og 
NAFO-NEAFC (+163 %); noterer sig, at det betydelige fald i Nordsøen hovedsagelig 
skyldes manglen på inspektioner, der tidligere blev foretaget af Det Forenede 
Kongerige, som stod for 70 % af inspektionerne i 2020; opfordrer agenturet til at 
fremlægge mere detaljerede oplysninger om årsagerne til disse ændringer; påpeger, at 
inspektioner og andre opfølgende aktiviteter spiller en central rolle, ikke blot for en 
korrekt forvaltning af fiskebestandene, men også for at sikre lige vilkår for EU‑fiskere;
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7. understreger, at bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri kræver 
tilstrækkelig finansiel støtte; glæder sig over styrkelsen af agenturets chartrede 
inspektionsfartøj med henblik på at udføre fiskerikontrol og -inspektioner i EU-farvande 
og internationale farvande og støtte de nationale myndigheder; bemærker, at stigningen 
i brændstofpriserne påvirkede agenturets operationelle kapacitet;

8. fremhæver i forbindelse med bekæmpelsen af IUU-fiskeri, at agenturet spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at tilskynde til en øget og harmoniseret anvendelse af EU's 
eksisterende kontrolsystemer til bekæmpelse af ulovligt fiskeri;

9. noterer sig agenturets fortsatte samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 
om at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner i henhold til 
artikel 8 i forordning (EU) 2019/473; mener, at dette samarbejde er et eksempel på 
synergi mellem EU-agenturer, som bør tjene som inspirationskilde for agenturer på 
andre områder; opfordrer agenturet til at fortsætte sine bestræbelser i den henseende og 
finder det hensigtsmæssigt også at øge samarbejdet mellem agenturet og Det 
Europæiske Miljøagentur;

10. påskønner det yderligere tilskud på 4 mio. EUR fra Kommissionen inden for rammerne 
af handels- og samarbejdsaftalen med Det Forenede Kongerige gennem et ændret 
budget, der afsættes til agenturet med henblik på at håndtere den øgede arbejdsbyrde 
som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og mulige konsekvenser af 
det nye forhold for fiskerikontrolrammen;

11. fremhæver agenturets rolle med hensyn til at tilbyde kapacitetsopbygning og 
uddannelse til tredjelande, og agenturets afgørende rolle med hensyn til at sikre lige 
konkurrencevilkår med alle kyststater;

12. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2021 var gennemført fuldt ud med 
65 midlertidigt ansatte ud af de 65 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til 
EU's budget;

13. noterer sig agenturets politik om at fremme ligebehandling af personalet og dets mål om 
at sikre kønsbalance både med hensyn til antal, lønklasse og ansvarsniveau; beklager 
dybt, at kvinder kun udgør 38 % af de ansatte i lønklasse AD 8 eller derover, men 
erkender, at dette er en stigning i forhold til 2020; bemærker, at der skal gøres mere for 
at opnå ligestilling på ledelsesniveau; opfordrer agenturet til at intensivere sine 
bestræbelser med hensyn til sin kønsbalancepolitik med henblik på også at gøre 
fremskridt hen imod ligestilling på ledelsesniveau;

14. opfordrer agenturet til fortsat regelmæssigt at ajourføre og offentliggøre oplysningerne 
om den administrerende direktørs og personalets relevante møder med organisationer 
eller selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's 
politikker, for at sikre fuld gennemsigtighed og tillid til agenturets aktiviteter;

15. foreslår, at der meddeles decharge til agenturets administrerende direktør for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2021.
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