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SUGESTII 

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi 

privind conturile anuale ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014; ia, de 

asemenea, act de Raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2014; ia 

act de raportul anual de activitate pe 2014 al DG MARE; ia act de Raportul special al 

Curții de Conturi nr. 11/2015 referitor acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului, 

2. ia act de avizele Curții de Conturi privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 

subiacente conturilor; ia act de avizul defavorabil al Curții de Conturi privind creditele de 

plată, pentru care rata globală de eroare a fost de 4,4%, fără o rată de eroare specifică 

referitoare la domeniul pescuitului; solicită ca pescuitul să fie tratat separat și nu împreună 

cu agricultura, pentru a asigura o transparență sporită în domeniul pescuitului; 

3. ia act de rezerva DG MARE cu privire la sistemul de gestiune și control al programelor 

din Fondul european pentru pescuit din unele state membre; 

4. are asigurări că sistemul de control intern pus în aplicare de DG MARE oferă asigurări 

suficiente privind gestionarea adecvată a riscului legat de legalitatea și regularitatea 

tranzacțiilor; 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

5. ia act de faptul că adoptarea după 1 ianuarie 2014 a programelor în gestiune partajată 

pentru FEPAM și alte fonduri ESI a condus la o revizuire tehnică a cadrului financiar 

multianual (CFM) pentru transferarea creditelor neutilizate din exercițiul 2014 în 

exercițiile următoare; 

6. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că marea majoritate a statelor membre 

au transmis programul lor operațional referitor la FEPAM cu mare întârziere, ceea ce 

duce la întârzieri importante în procesul de execuție a fondului; reamintește că statele 

membre sunt responsabile de execuția creditelor în gestiune partajată; 

7. consideră că statele membre trebuie să îmbunătățească instrumentele și canalele pe care 

le utilizează pentru a transmite informații Comisiei; recomandă Comisiei să exercite o 

presiune mai mare asupra statelor membre pentru a furniza date fiabile; 

8. îndeamnă Comisia să pună la dispoziția statelor membre tot sprijinul posibil pentru a 

asigura utilizarea adecvată și valorificarea deplină a resurselor FEPAM, cu niveluri 

ridicate de execuție, în conformitate cu prioritățile și nevoile respective, în special în ceea 

ce privește dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului; 

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

9. salută faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, Agenției i-a fost încredințată competența 

privind FEPAM; ia act de memorandumul de acord semnat între DG MARE și Agenție la 

23 septembrie 2014; subliniază că este nevoie să se promoveze furnizarea de către Agenție 
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a unui sprijin de înaltă calitate tuturor beneficiarilor săi pentru cele 19 acțiuni FEPAM; 

Raportul special nr. 11/2015 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune 

2014): Sunt acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului bine gestionate de către 

Comisie? 

10. ia act de elementele incluse în Raportul special nr. 11/2015 referitor la acordurile în 

domeniul pescuitului; 

11. invită Comisia să ia în considerare recomandările Curții; 

12. regretă costurile financiare generate de subutilizarea tonajelor de referință adoptate în 

cadrul unor protocoale recente; propune să se asigure o mai bună corelare între plățile 

pentru drepturile de acces și capturile efective; invită Comisia să se asigure că plățile de 

sprijin sectorial sunt consecvente cu alte plăți de sprijin realizate din bugetul UE și cere 

să se îmbunătățească rezultatele obținute de către țările partenere în punerea în aplicare a 

matricei de acțiuni stabilite în comun; 

13. subliniază că, după cum a remarcat Curtea, complementaritatea și concordanța acordurilor 

din domeniul pescuitului negociate în cadrul aceleiași regiuni pot fi ameliorate, pentru a 

exploata la maximum potențialul acestor acorduri la nivel regional; 

14. subliniază că informațiile furnizate în cadrul evaluărilor independente ex post nu au fost 

întotdeauna suficient de complete, consecvente sau comparabile, ceea ce le-a redus 

utilitatea pentru procesul decizional și negocieri; ia act, în plus, de faptul că aceste 

evaluări nu analizează în mod suficient măsura în care acordurile de parteneriat în 

domeniul pescuitului își îndeplinesc toate obiectivele, de exemplu, nu fac referire la 

ocuparea forței de muncă în regiunile UE care depind de pescuit și nu cuprind informații 

cu privire la aprovizionarea cu pește a pieței UE; 

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de informații fiabile, verificabile și accesibile 

privind stocurile de pește și efortul de pescuit al flotelor naționale sau al altor flote străine 

care au primit acces, deoarece unul dintre obiectivele principale ale acordurilor de 

parteneriat în domeniul pescuitului este de a pescui numai stocurile excedentare, iar acest 

obiectiv s-a dovedit foarte dificil de pus în practică; 

16  își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilitatea întreruperii activităților de pescuit în 

perioada dintre două protocoale; solicită Comisiei să garanteze securitatea juridică și 

economică a operatorilor, asigurând continuitatea operațiunilor de pescuit în perioada 

dintre două protocoale; 

17. îndeamnă Comisia să monitorizeze mai îndeaproape execuția sprijinului sectorial pentru a 

asigura eficacitatea acestuia; 

18. insistă asupra necesității de a monitoriza cu eficacitate acțiunile finanțate de Uniune 

pentru sprijinul sectorial în cadrul unor acorduri internaționale, prin intermediul unor 

matrice cât mai detaliate posibil, precum și asupra nevoii de a încuraja dezvoltarea cotei 

sprijinului sectorial; își exprimă convingerea că, în final, partea comercială a acordurilor 

va trebui să fie condiționată de un sprijin sectorial eficace, substanțial și monitorizat 

suficient; 



 

AD\1082940RO.doc 5/6 PE571.470v02-00 

 RO 

19. ia act cu îngrijorare de faptul că protocoalele în vigoare în prezent nu prevăd posibilitatea 

realizării de plăți parțiale atunci când rezultatele sunt doar parțial realizate; admite că, în 

cazul nerealizării sau a realizării parțiale a rezultatelor, plata sprijinului sectorial pentru 

următorul an se suspendă până la îndeplinirea obiectivelor; cu toate acestea, invită 

Comisia ca, acolo unde este posibil, să includă în noile protocoale posibilitatea efectuării 

de plăți parțiale pentru sprijin sectorial; 

Descărcarea de gestiune 

20. propune, pe baza datelor disponibile, să se acorde Comisiei descărcarea de gestiune cu 

privire la cheltuielile din domeniile afacerilor maritime și pescuitului pentru exercițiul 

financiar 2014. 
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