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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 
("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; 

3. fremhæver, at agenturet på trods af det væsentligt øgede budget siden 2017 som følge af 
dets nye opgaver opnåede en vellykket gennemførelse af sit budget i 2018 med en 
gennemførelsesgrad på 99,7 % for forpligtelser og 87,6 % for betalinger på linje med 
tidligere budgetår; 

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. bemærker, at 83 % af de operationer, der blev gennemført af agenturets chartrede skibe, 
var operationer med flere formål, nemlig i Middelhavet og Østersøen; mener, at dette 
afspejler synergier og godt samarbejde mellem agenturet, Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed og Frontex i overensstemmelse med trepartsaftalen; 

7. mener, at agenturets rolle med hensyn til at fremme oprettelsen af den europæiske 
grænse- og kystvagt på ingen måde bør undergrave agenturets kerneaktivitet som EU-
organ med ansvar for tilrettelæggelse af den operationelle koordinering af 
fiskerikontrolaktiviteter; 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 den samlede procentdel af 
kvindelige medarbejdere pr. 31. december 2018 var 44 %; beklager, at procentdelen af 
kvindelige medarbejdere i lønklasse AD8 eller derover var 15 %, hvilket svarer til 7 
procentpoint under det niveau, der blev opnået i 2017; opfordrer agenturet til at styrke 
sin kønsbalancepolitik;

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


