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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2017 al Agenției, 
precum și de raportul anual de activitate pe 2017 al Agenției;

2. își exprimă satisfacția în legătură cu declarația Curții de Conturi prin care aceasta 
constată legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru 
exercițiul financiar 2017;

3. salută creșterea semnificativă a bugetului său pe 2017 cu 86 % față de bugetul pe 2016, 
inclusiv o creștere a bugetului operațional de 295 % și o creștere netă de 10 angajați 
statutari (20 %);

4. subliniază că 2017 a fost un an excepțional pentru EFCA, această creștere globală 
permițând o contribuție semnificativă la crearea unei capacități europene de pază de 
coastă;

5. ia act de faptul că, în ciuda acestui buget majorat și a dificultăților aferente cu care s-a 
confruntat, EFCA a reușit să mențină o rată bună de execuție bugetară la 99 % din 
angajamente și 74 % în plăți. Datorită raționalizării și eforturilor de eficientizare (95 % 
dintre tranzacțiile financiare sunt gestionate în prezent electronic), Agenția a reușit să 
gestioneze anul trecut o creștere cu 15 % a plăților, cu aceleași resurse umane;

6. este de acord că menținerea aceluiași nivel ridicat al inspecțiilor ca cel din 2016 a fost o 
provocare, în contextul cooperării privind funcțiile de pază de coastă europeană;

7. cu toate acestea, insistă asupra importanței cruciale a activităților de inspecție de bază în 
contextul punerii în aplicare a obligației de debarcare;

8. sprijină, prin urmare, cu fermitate continuarea unui buget majorat pentru următorii ani 
(AECP menținând locul 25 în clasamentul celor 41 de agenții ale UE în ceea ce privește 
contribuția de la bugetul UE);

9. subliniază în plus necesitatea de a crește și mai mult alocarea resurselor pentru a putea 
face față volumului mai mare de muncă generat de intrarea în vigoare a Brexit și a 
posibilelor consecințe esențiale ale acestuia asupra cadrului de control al activităților de 
pescuit;

10. invită Agenția să își consolideze în continuare politica în materie de echilibru între 
femei și bărbați pentru a modifica domeniul tradițional masculin din care provin experții 
săi: în ciuda faptului că majoritatea membrilor personalului sunt femei în cadrul 
direcției executive și al unității de resurse și IT, numai 22 % din personalul cu gradul 
AD8 și superior sunt femei;

11. reiterează propunerea de a include un deputat al Parlamentului European în consiliul de 
administrație al Agenției în vederea consolidării transparenței instituționale a acesteia, 
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în special în cadrul procedurii de aprobare a bugetului de către consiliul de 
administrație; propune, în acest sens, ca deputatul respectiv să fie ales din Comisia 
pentru pescuit a Parlamentului European;
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