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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 
2019, het jaarlijks activiteitenverslag 2019 van het Bureau en de analyse en 
beoordeling van dit verslag door de raad van bestuur van het Bureau;

2. is tevreden over de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2019 wettig 
en regelmatig zijn; merkt op dat de Rekenkamer heeft bevestigd dat het Bureau de 
corrigerende maatregelen waarnaar werd verwezen in de opmerkingen van de 
Rekenkamer in haar verslag over het begrotingsjaar 2018, volledig heeft uitgevoerd; 

3. merkt op dat het Bureau in 2019 een bijdrage van 16,7 miljoen EUR uit de algemene 
begroting van de Unie heeft ontvangen, een daling met 0,4 % ten opzichte van 2018; 
is ingenomen met het feit dat het Bureau er in 2019 in is geslaagd zijn begroting uit 
te voeren tegen een percentage van 99,9 % voor de vastleggingen en 86 % voor de 
betalingen; 

4. herinnert eraan dat het belangrijk is de visserijactiviteiten te controleren om de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te verwezenlijken; 
erkent de essentiële bijdrage van het Bureau aan de verwezenlijking van deze 
doelstellingen; benadrukt dat de aan de gang zijnde herziening van de verordening 
inzake visserijcontrole ertoe zal leiden dat meer een beroep op het Bureau wordt 
gedaan; benadrukt daarom dat de komende jaren meer financiële middelen en 
personeel ter beschikking van het Bureau zullen moeten worden gesteld;

5. is ingenomen met de voortdurende verbetering sinds 2017 van het 
uitvoeringspercentage van het werkprogramma van het Bureau, dat 99 % bedroeg in 
2019, tegen 98 % in 2018 en 93 % in 2017; merkt tevens op dat het Bureau in 2019 
32 381 inspecties van vissersvaartuigen heeft gecoördineerd, die hebben geleid tot de 
opsporing van 1 487 vermoedelijke inbreuken, een stijging met respectievelijk 
20,2 % en 107,8 % ten opzichte van 2018; is van mening dat deze cijfers aantonen 
dat inspecties en de follow-up daarvan een essentieel instrument blijven om ervoor te 
zorgen dat de GVB-regels worden nageleefd;

6. is ingenomen met de goede werking, sinds 2017, van de tripartiete 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Bureau, het Europees Agentschap voor 
maritieme veiligheid (EMSA) en het Europees Grens- en kustwachtagentschap 
(Frontex); merkt op dat het Bureau goed op koers ligt om de doelstellingen van deze 
overeenkomst in 2020 te verwezenlijken; moedigt het Bureau aan zijn inspanningen 
in deze richting voort te zetten; beschouwt deze overeenkomst als een voorbeeld van 
synergie tussen Europese agentschappen, die als inspiratiebron moet dienen voor 
andere agentschappen op andere gebieden;
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7. stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2019 voor 100 % ingevuld was, 
aangezien 61 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 61 tijdelijke 
functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan;

8. neemt kennis van het beleid van het Bureau ter bevordering van een gelijke 
behandeling van het personeel en de doelstelling van een evenwicht tussen mannen 
en vrouwen, zowel wat aantal als wat rang en verantwoordelijkheidsniveau betreft; 
stelt vast dat het totale percentage vrouwelijke personeelsleden op 31 december 2019 
46 % bedroeg; betreurt het feit dat vrouwen slechts 26 % uitmaken van het personeel 
in de rangen AD 8 of hoger; stelt echter vast dat dit cijfer met 9 procentpunten is 
verbeterd ten opzichte van 2018 en met 2 procentpunten ten opzichte van 2017; 
verzoekt het Bureau zijn inspanningen met betrekking tot zijn pariteitsbeleid voort te 
zetten;

9. betreurt het feit dat er, ondanks de toezegging van het Bureau in juni 2018 om op zijn 
website de relevante vergaderingen te publiceren van de uitvoerend directeur en het 
personeel met belangenvertegenwoordigers, tot dusver geen vergaderingen 
gepubliceerd zijn; verzoekt het Bureau zijn toezegging na te komen en de specifiek 
voor deze informatie bestemde pagina van zijn website regelmatig bij te werken;

10. stelt voor de uitvoerend directeur van het Bureau kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2019.


