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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 anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 
2017 da Agência, assim como do relatório anual de atividades da Agência referente a 
2017;

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 
2017;

3. Congratula-se com o aumento significativo do seu orçamento para 2017, a saber, um 
aumento de 86 % face ao orçamento de 2016, que inclui um aumento do orçamento 
operacional de 295 % e um aumento de 10 lugares para pessoal estatutário (20 %);

4. Salienta que 2017 foi um ano excecional para a AECP e que este aumento global 
permitiu que contribuísse de forma significativa para a criação de uma capacidade de 
guarda costeira europeia;

5. Observa que, apesar da redução do orçamento e das dificuldades que tal comporta, a 
AECP conseguiu manter uma boa taxa de execução orçamental, a saber, de 99 % em 
autorizações e de 74 % em pagamentos; assinala que, graças aos seus esforços de 
racionalização e eficiência (95 % das transações financeiras são agora geridas por meios 
eletrónicos), a Agência conseguiu gerir no ano transato, com os mesmos recursos 
humanos, mais 15 % de pagamentos;

6. Partilha o ponto de vista segundo o qual a manutenção do mesmo nível elevado de 
inspeções a partir de 2016 constituiu um desafio no contexto da cooperação sobre as 
funções da guarda costeira europeia;

7. Insiste, no entanto, na importância fundamental das atividades de inspeção essenciais no 
contexto da aplicação da obrigação de desembarque;

8. Apoia firmemente, por conseguinte, a continuação do aumento do orçamento nos 
próximos anos (entre as 41 agências da UE, a AECP ocupa o 25.º lugar em termos da 
contribuição do orçamento da UE);

9. Salienta, além disso, a necessidade de afetar recursos adicionais para que seja possível 
fazer face ao aumento do volume de trabalho decorrente da saída do Reino Unido da 
União Europeia e das suas eventuais importantes consequências para o controlo das 
pescas;

10. Convida a Agência a continuar a reforçar a sua política de equilíbrio de género, a fim de 
ir além do domínio tradicionalmente masculino de que vêm os seus peritos: apesar de a 
maioria do pessoal que trabalha junto do diretor executivo e na Unidade Recursos e 
Tecnologias da Informação ser constituído por mulheres, estas representam apenas 
22 % do pessoal de grau AD8 ou superior;



PE629.523v01-00 4/4 PA\1166757PT.docx

PT

11. Reitera o seu ponto de vista segundo o qual um deputado ao Parlamento Europeu deve 
ser nomeado para o Conselho de Administração da Agência, a fim de reforçar a 
transparência institucional, em particular no âmbito da aprovação do orçamento pelo 
Conselho de Administração; propõe que este deputado seja eleito de entre os membros 
da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu.
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