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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt kennis van het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 
Bureau voor visserijcontrole (“het Bureau”) betreffende het begrotingsjaar 2018, het 
jaarlijks activiteitenverslag 2018 van het Bureau en de analyse en beoordeling van dit 
verslag door de raad van bestuur;

2. is tevreden over de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig 
zijn; 

3. wijst erop dat het Bureau, ondanks het feit dat zijn begroting sinds 2017 als gevolg van 
zijn nieuwe taken aanzienlijk is verhoogd, in 2018 een succesvolle uitvoering van zijn 
begroting heeft gerealiseerd, met een percentage van 99,7 % voor vastleggingen en 
87,6 % voor betalingen, hetgeen overeenkomt met de percentages van eerdere 
exercities;

4. wijst erop dat het Bureau in 2018 een stijging van 23 % heeft opgetekend wat 
betalingsverrichtingen betreft, als gevolg van de toename van de activiteit, zonder 
gebruik te maken van extra middelen;

5. stelt met tevredenheid vast dat het Bureau 98 % van de activiteiten in zijn jaarlijks 
werkprogramma heeft uitgevoerd, tegen 93 % in 2017; wijst erop dat het Agentschap in 
2018 26 922 inspecties heeft gecoördineerd, een stijging van 28,46 %;

6. neemt kennis van het feit dat 83 % van de operaties die werden uitgevoerd met door het 
Bureau gecharterde middelen, multifunctionele operaties waren, met name in de 
Middellandse Zee en de Oostzee; is van mening dat hieruit de synergieën en goede 
samenwerking blijken tussen het Bureau, het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid en Frontex, overeenkomstig de tripartiete samenwerkingsovereenkomst; 

7. is van mening dat de rol van het Bureau met betrekking tot het bevorderen van de 
oprichting van de Europese grens- en kustwacht op geen enkele wijze de kernactiviteit 
van het Bureau mag ondermijnen als het orgaan van de Unie dat verantwoordelijk is 
voor de organisatie van de operationele coördinatie van de activiteiten op het gebied van 
visserijcontrole; benadrukt daarom het feit dat het Bureau voldoende financiële en 
personele middelen moet krijgen die in verhouding staan tot zijn toenemende taken;

8. merkt op dat het Bureau een beleid van gelijke behandeling heeft bevorderd dat gericht 
is op het verbeteren van het genderevenwicht onder zijn personeel; merkt op dat het 
totale percentage vrouwelijke personeelsleden op 31 december 2018 44 % bedroeg; 
betreurt het feit dat het percentage vrouwelijke personeelsleden in de rang AD 8 of 
hoger 15 % bedroeg, 7 procentpunten minder dan het percentage dat gerealiseerd werd 
in 2017; verzoekt het Bureau een krachtiger beleid inzake gendergelijkheid te voeren;

9. stelt voor de directeur van het Bureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van 
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het Bureau voor begrotingsjaar 2018 te verlenen.


