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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 Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului („Agenția”) pentru exercițiul financiar 2018, de raportul 
anual de activitate pe 2018 al Agenției și de analiza și evaluarea acestui raport de către 
consiliul de administrație;

2. își exprimă satisfacția în legătură cu declarația Curții de Conturi prin care aceasta 
constată legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale 
Agenției pentru exercițiul financiar 2018; 

3. subliniază că, în pofida bugetului majorat substanțial începând cu 2017 datorită noilor 
sale sarcini, Agenția și-a executat cu succes bugetul în 2018, cu o rată de 99,7 % pentru 
angajamente și de 87,6 % pentru plăți, în mod similar cu exercițiile anterioare; 

4. subliniază că, în 2018, Agenția a gestionat o creștere cu 23 % a operațiunilor de plată ca 
urmare a intensificării activității, fără a utiliza resurse suplimentare;

5. ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a pus în aplicare 98 % dintre activitățile incluse 
în programul său anual de lucru, comparativ cu 93 % în 2017; evidențiază că Agenția a 
coordonat 26 922 de inspecții în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu 28,46 %; 

6. ia act de faptul că 83 % dintre operațiunile puse în aplicare de către Agenție au avut 
scopuri multiple, și anume cele din Marea Mediterană și Marea Baltică; consideră că 
acest fapt reflectă sinergiile și buna cooperare dintre Agenție, Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă și Frontex, în conformitate cu acordul de lucru tripartit; 

7. consideră că rolul Agenției de promovare a creării poliției de frontieră și gărzii de coastă 
la nivel european nu ar trebui în niciun caz să submineze activitatea principală a 
Agenției, în calitate de organism al Uniunii responsabil cu organizarea coordonării 
operaționale a activităților de control al pescuitului; subliniază, prin urmare, necesitatea 
de a pune la dispoziția Agenției resurse financiare și umane adecvate, care să 
corespundă sarcinilor sale din ce în ce mai extinse;

8. remarcă faptul că Agenția a promovat o politică de egalitate de tratament care vizează 
îmbunătățirea echilibrului de gen în rândul personalului său; ia act de faptul că, la 31 
decembrie 2018, un procentaj general de 44 % din personalul Agenției era format din 
femei; regretă că procentajul de angajați de sex feminin cu gradul AD8 sau mai mare a 
fost de 15 %, cu 7 puncte procentuale sub nivelul atins în 2017; invită Agenția să își 
consolideze politica privind echilibrul de gen;

9. propune să se acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018.


