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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 2019, agenturets årlige 
aktivitetsrapport for 2019 og agenturets bestyrelses analyse og vurdering af denne 
rapport;

2. udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om lovligheden og den 
formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab 
for regnskabsåret 2019; bemærker, at Revisionsretten bekræftede agenturets fulde 
gennemførelse af de korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i 
Revisionsrettens bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2018; 

3. bemærker, at agenturet modtog 16,7 mio. EUR i bidrag fra Unionens almindelige 
budget i 2019, hvilket svarer til et fald på 0,4 % i forhold til 2018; glæder sig over, at 
det i 2019 lykkedes agenturet at gennemføre sit budget med en sats på 99,9 % for 
forpligtelser og 86 % for betalinger; 

4. minder om vigtigheden af at kontrollere fiskeriaktiviteterne for at nå målene i den 
fælles fiskeripolitik; anerkender agenturets afgørende bidrag til gennemførelsen af 
disse mål; understreger, at den igangværende revision af fiskerikontrolforordningen 
vil føre til en øget arbejdsbyrde for agenturet; understreger derfor behovet for at øge 
agenturets finansielle og menneskelige ressourcer i de kommende år;

5. glæder sig over den fortsatte forbedring siden 2017 af gennemførelsesgraden for 
agenturets arbejdsprogram, der nåede op på 99 % i 2019 sammenlignet med 98 % i 
2018 og 93 % i 2017; bemærker også, at agenturet i 2019 koordinerede 32 381 
inspektioner af fiskerfartøjer, der førte til afsløring af 1 487 formodede 
overtrædelser, hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 20,2 % og 107,8 % i 
forhold til 2018; mener, at disse tal viser, at inspektioner og opfølgningen heraf 
fortsat er et vigtigt redskab til at sikre overholdelse af den fælles fiskeripolitiks 
regler;

6. glæder sig over, at trepartssamarbejdsaftalen mellem agenturet, Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex) har fungeret godt siden 2017; bemærker, at agenturet er 
godt på vej til at nå målene i denne aftale inden udgangen af 2020; opfordrer 
agenturet til at fortsætte sine bestræbelser i denne retning; mener, at denne aftale er et 
eksempel på synergiarbejde mellem europæiske agenturer, som bør tjene som 
inspirationskilde for andre agenturer på andre områder;

7. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2019 var gennemført med 100 %, 
med 61 midlertidigt ansatte ud af de 61 midlertidigt ansatte, som var godkendt i 
henhold til EU's budget;
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8. noterer sig agenturets politik om at fremme ligebehandling af personalet og målet om 
kønsbalance, både med hensyn til antal, lønklasse og ansvarsniveau; bemærker, at 
den samlede procentdel af kvindelige medarbejdere pr. 31. december 2019 var på 
46 %; beklager, at kvinder kun udgør 26 % af de ansatte i lønklasse AD 8 eller 
derover; bemærker imidlertid, at dette tal er blevet forbedret med 9 procentpoint i 
forhold til 2018 og med 2 procentpoint i forhold til 2017; opfordrer agenturet til at 
fortsætte sine bestræbelser med hensyn til sin kønsbalancepolitik;

9. beklager, at der til trods for agenturets tilsagn i juni 2018 om at offentliggøre den 
administrerende direktørs og personalets relevante møder med 
interesserepræsentanter på sit websted endnu ikke er blevet offentliggjort nogen 
møder; opfordrer agenturet til at efterleve sit tilsagn og regelmæssigt ajourføre den 
webside på sit websted, der er oprettet med henblik på disse oplysninger;

10. foreslår, at der meddeles decharge til agenturets administrerende direktør for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2019.


