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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Toma nota da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Tribunal de Contas sobre as contas anuais da União Europeia relativas ao exercício de 2017; 
toma igualmente nota do Relatório Anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 
2017;

2. Manifesta a sua satisfação pelo facto de a execução do Título 11 do orçamento ter 
atingido um nível satisfatório, com uma taxa de execução de 99,7 % nas dotações para 
autorizações e de 99,9 % nas dotações para pagamentos; Observa a necessidade de melhorar a 
taxa de execução relativamente ao relatório anual de atividades da DG MARE relativo a 
2016;

3. Exorta o Tribunal de Contas a, nos seus futuros relatórios, apresentar a taxa de erro em 
relação às pescas separadamente das taxas de erro relativas ao ambiente, ao desenvolvimento 
rural e à saúde, em vez de proceder a uma apresentação de forma agregada. Uma tal 
agregação de domínios não permite tomar conhecimento da taxa de erro correspondente à 
política das pescas. Constata que, no relatório anual do Tribunal, os assuntos marítimos e as 
pescas não são examinados de forma suficientemente rigorosa, o que torna difícil proceder a 
uma avaliação correta da gestão financeira nesses domínios. Considera que, para efeitos de 
uma maior transparência, o Relatório Anual do Tribunal de Contas deverá, no futuro, conter 
uma repartição separada para os dados relativos à DG MARE;

4. Observa que o Relatório Especial n.º 8/2017 do Tribunal de Contas sobre o controlo das 
pescas da UE identificou insuficiências na conceção e execução de projetos, bem como no 
estabelecimento dos sistemas de gestão e de controlo;

5. Toma nota da observação do Tribunal de Contas de que os dados sobre as atividades de 
pesca recolhidos no quadro do Regulamento «Controlo» não eram suficientemente completos 
e fiáveis, em especial no que diz respeito aos navios de comprimento inferior a 12 metros. Os 
dados relativos às capturas estavam incompletos e, em muitos casos, registados de forma 
incorreta nas bases de dados dos Estados-Membros. Detetaram-se discrepâncias significativas 
entre os desembarques declarados e os posteriores registos da primeira venda;

6. Observa que a DG MARE exerce as suas funções de controlo em regime de gestão 
partilhada. Salienta que cabe à Comissão avaliar o impacto do referido regulamento sobre a 
PCP e controlar a aplicação das regras pelos Estados-Membros. O êxito desta política de 
controlo depende da colaboração e da gestão dos Estados-Membros;

7. Salienta que o nível de execução do FEAMP 2014-2020, quatro anos após a sua adoção 
em 15 de maio de 2014, continua a ser insatisfatório, uma vez que, em outubro de 2018, só 
6,8 % dos 5,7 mil milhões de euros disponibilizados em regime de gestão partilhada haviam 
sido utilizados;
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8. Propõe que seja concedida quitação à Comissão relativamente às despesas nos 
domínios dos assuntos marítimos e das pescas para o exercício de 2017.
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