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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. Toma conhecimento do relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da 
Agência Europeia de Controlo das Pescas («a Agência») relativas ao exercício de 2018, 
do relatório anual de atividades de 2018 da Agência e da análise e avaliação do relatório 
anual pelo Conselho de Administração;

2. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares as operações subjacentes às contas anuais da Agência relativas ao exercício de 
2018; salienta a ausência de observações ainda em aberto por parte do Tribunal de 
Contas;

3. Realça que, apesar do aumento substancial do orçamento desde 2017 devido às suas 
novas funções de apoio - em cooperação com a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira e com a Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) - às 
missões de guarda costeira a nível nacional e da União, a Agência conseguiu executar 
de forma satisfatória o seu orçamento em 2018, com uma taxa de 99,7% em 
autorizações e 87,6% em pagamentos, à semelhança dos exercícios anteriores; incentiva 
a Agência a prosseguir os esforços para assegurar a melhor utilização das dotações 
atribuídas;

4. Realça que, em 2018, a Agência geriu mais 23% de operações de pagamento devido ao 
aumento da atividade, sem a utilização de recursos adicionais;

5. Observa com satisfação que a Agência executou 98% das atividades incluídas no seu 
programa de trabalho anual, em comparação com 93% em 2017; destaca que a Agência 
coordenou 26 922 inspeções em 2018, o que representa um aumento de 28,46%; 

6. Toma nota de que 83% das operações executadas por meios fretados pela Agência 
foram operações polivalentes, nomeadamente no Mediterrâneo e no Mar Báltico; 
considera que este facto reflete as sinergias e a boa cooperação entre a Agência, a 
EMSA e a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em 
consonância com o acordo de trabalho tripartido; 

7. Considera que o papel da Agência na promoção da criação da Frontex não deve, de 
modo algum, pôr em causa a atividade principal da Agência enquanto organismo da 
União responsável pela organização da coordenação operacional das atividades de 
controlo das pescas e pela prestação de assistência nesse domínio aos Estados-Membros 
e à Comissão, o que poderia provocar um enfraquecimento dos mecanismos de controlo 
das pescas e um aumento da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN); 
salienta, por conseguinte, a necessidade de dotar a Agência de recursos financeiros e 
humanos adequados e proporcionais às suas tarefas crescentes;

8. Observa que a Agência promoveu uma política de igualdade de tratamento destinada a 
melhorar o equilíbrio entre homens e mulheres no seu pessoal; observa que, após a 
adoção de regras de aplicação em matéria de luta contra o assédio pelo conselho de 
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administração em 2017, a Agência iniciou e finalizou, com sucesso, um convite à 
apresentação de propostas para conselheiros confidenciais, organizando sessões de 
sensibilização do pessoal para a prevenção do assédio em 2018; regista que, em 31 de 
dezembro de 2018, a percentagem global de pessoal feminino era de 44%; lamenta que 
a percentagem de pessoal feminino de grau AD8 ou superior tenha sido de 15%, ou seja, 
sete pontos percentuais abaixo do nível atingido em 2017; solicita à Agência que reforce 
a sua política de equilíbrio de género;

9. Salienta que a Agência adotou, em junho de 2018, uma decisão relativa à publicação de 
informações sobre reuniões com organizações ou trabalhadores independentes e que, na 
sequência do acordo entre o Parlamento e a Comissão sobre o registo de transparência, a 
Agência divulgará as reuniões do diretor executivo e do pessoal com lobistas no seu 
sítio Web;

10. Observa que, com base nos trabalhos preparatórios em 2017, a Agência implementou, 
em 2018, um sistema de gestão da segurança da informação baseado na norma 
internacional ISO 27001, destinado a proteger a Agência dos riscos baseados na 
tecnologia e a preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das 
informações; 

11. Destaca o papel ativo e o valor acrescentado da Agência no projeto de melhoria da 
governação regional das pescas na África Ocidental (PESCAO), a fim de desenvolver as 
capacidades de combate às atividades de pesca INN e melhorar a gestão dos recursos 
haliêuticos na África Ocidental; destaca as três operações realizadas em 2018 que 
envolveram o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau, a Guiné, a Serra Leoa, Cabo Verde e 
a Mauritânia;

12. Reconhece a qualidade e a importância das missões da Agência e louva a sua 
perseverança e os resultados muito positivos obtidos desde a sua criação;

13. Salienta a importância do papel da Agência na aplicação da política comum das pescas 
e na concretização dos seus objetivos, nomeadamente no que se refere à obrigação de 
desembarque, uma vez que os Estados-Membros se deparam com dificuldades no seu 
cumprimento;

14. Propõe que seja concedida quitação ao Diretor Executivo da Agência pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 2018.
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