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SUGESTÕES 

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Recorda a importância da Agência Europeia de Controlo das Pescas (doravante designada 

por «Agência») na harmonização e aplicação dos princípios da política comum das pescas 

(PCP); congratula-se com a sua eficácia, a sua progressão e os excelentes resultados 

obtidos desde a sua criação; 

2.  Salienta a contribuição da Agência para a harmonização e a normalização das medidas da 

PCP relativas ao acompanhamento, ao controlo e à vigilância, com o objetivo de assegurar 

a equidade de tratamento e melhorar o respeito das regras, incluindo a obrigação de 

desembarque; 

3. Recorda o papel da Agência na cooperação da União com os países terceiros e as 

organizações internacionais no domínio das pescas, incluindo as organizações regionais de 

gestão das pescas (ORGP), para reforçar o respeito das medidas, especialmente as 

tendentes a lutar contra a pesca INN, adotadas por estas organizações internacionais; 

4.  Toma conhecimento do relatório anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 

2016 da Agência, assim como do relatório anual de atividades 2016 da Agência; 

5. Expressa a sua satisfação com o aumento de 15 % das inspeções em 2016, o que revela 

uma melhoria da coordenação dos recursos humanos com os Estados-Membros, através 

dos planos de utilização conjunta e da coordenação dos planos operacionais; 

6.  Recorda que o orçamento da Agência se manteve inalterado durante os últimos cinco 

exercícios, não obstante o aumento das suas missões e inspeções; que as suas despesas em 

recursos humanos, em contrapartida, não evoluíram; que o custo das operações diminuiu 

durante o mesmo período; salienta que estes elementos, que traduzem a otimização dos 

recursos e a qualidade de gestão da Agência, podem ser um entrave à sua progressão na 

ausência de dotações orçamentais suficientes, e são uma pressão sobre a atividade dos 

agentes da Agência, que deve ser objeto de auditoria para verificar a qualidade das suas 

condições de trabalho; 

7.  Expressa a sua satisfação com a declaração do Tribunal de Contas sobre a legalidade e a 

regularidade das operações relativas às contas anuais do exercício de 2016 e com a 

apreciação pelo Tribunal, no seu Relatório Especial n.º 8/2017, do papel fundamental da 

Agência na elaboração e na promoção de uma abordagem harmonizada e coerente de 

sistemas de comunicação e de intercâmbio de dados sobre os produtos da pesca; 

8. Salienta a excelente taxa de execução orçamental das dotações para autorizações C1 

(99,6 %), superior em relação ao exercício precedente, e das dotações para pagamentos C1 

(88,5 %), estável em relação aos exercícios precedentes; incentiva a Agência a manter os 

seus esforços para assegurar a utilização ótima das dotações que lhe são atribuídas; 

9.  Reconhece a qualidade e a pertinência da colaboração prestada pela Agência no âmbito do 

projeto-piloto comum com a Agência Europeia da Segurança Marítima e a Frontex 
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relativo à criação de uma função de guarda costeira; recorda, no entanto, à Comissão que a 

Agência deve ser dotada de meios suficientes para este tipo de projetos ou qualquer outro 

projeto futuro, nomeadamente os ligados à utilização de novas tecnologias nos controlos 

(drones) ou na formação (e-learning); 

10. Recorda a importância de reforçar o mandato da Agência para o desenvolvimento de 

atividades operacionais conjuntas com outras agências da União no setor marítimo, a fim 

de prevenir as catástrofes no mar e de coordenar o trabalho das guardas costeiras 

europeias; 

11. Salienta que a Agência deve ser dotada de recursos suficientes para a condução de 

novos tipos de operações para desmantelar rotas de contrabando de pessoas, bem como 

para a utilização dos dados fornecidos pelos seus sistemas de notificação de navios a 

fim de detetar embarcações que transportem migrantes; 

12. Salienta a necessidade de aumentar a atribuição de recursos para reforçar a capacidade 

operacional da Agência face às incertezas ligadas ao Brexit e aos controlos suplementares 

daí resultantes; 

13. Recorda que a composição do pessoal da Agência não respeita uma paridade entre homens 

e mulheres e convida a Agência a considerar uma repartição justa das funções; 

14. Propõe a integração de um membro do Parlamento Europeu no conselho de administração 

da Agência, para reforçar a sua transparência institucional, designadamente aquando da 

aprovação do orçamento pelo conselho de administração; propõe, neste contexto, que este 

membro seja eleito na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu; 

15. Propõe, tendo em conta os dados disponíveis, a concessão de quitação ao Diretor 

Executivo da Agência pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2016. 
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