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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 comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de 

Conturi privind conturile anuale ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016; ia 

act de raportul anual pe 2016 al Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”); ia 

act de raportul anual de activitate pe 2016 al DG Afaceri Maritime și Pescuit (DG 

MARE); 

2. constată că tendința favorabilă din ultimii ani în materie de gestiune bugetară s-a 

menținut și că, în ceea privește raportul de activitate pe 2016 al DG MARE, Curtea nu a 

formulat nicio observație deosebită; 

3. insistă ca Curtea să prezinte un indice de eroare separat pentru sectorul pescuitului și al 

afacerilor maritime în rapoartele sale viitoare, pentru a elimina denaturările care rezultă 

din includerea altor domenii în cadrul aceleiași rubrici; constată că domeniul afacerilor 

maritime și al pescuitului nu este prezentat într-un mod suficient de detaliat în raportul 

anual al Curții, fapt ce face dificilă evaluarea corectă a gestiunii financiare în aceste 

domenii; 

4. subliniază că, în raportul său, Curtea constată că rata de eroare globală a scăzut față de 

exercițiul precedent și îndeamnă Comisia să continue această tendință de reducere; 

5. salută rata de execuție deosebit de ridicată realizată de Comisie la secțiunea III titlul 11 

din bugetul pentru exercițiul 2016 (Afaceri maritime și pescuit), atât în ceea ce privește 

creditele de angajament (99,2%), cât și creditele de plată (94,7%); reamintește că, în 

temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, resursele bugetare sunt 

defalcate în funcție de destinație și, prin urmare, Comisia ar trebui să detalieze rata de 

execuție pe linii bugetare în raportul său; 

6. ia act de rezerva inclusă în raportul de activitate al DG MARE în ceea ce privește 

cheltuielile neeligibile depistate în Fondul european pentru pescuit (FEP), rezervă ce 

vizează opt state membre; 

7. încurajează efortul întreprins de DG MARE în ceea ce privește controlul creditelor aflate 

în gestiune partajată, în special în legătură cu acțiunile aferente FEP și Fondului european 

pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM); 

8. constată că 5,9 milioane EUR sunt supuse riscului de pierdere, Comisia adoptând 

măsurile necesare pentru a evalua cheltuielile din 2017 și a recupera fondurile alocate 

dacă este cazul; 

9. constată că, la trei ani de la adoptarea sa la 15 mai 2014, rata de execuție a FEPAM 

pentru perioada 2014-2020 este în continuare nesatisfăcătoare, întrucât, în septembrie 

2017, au fost folosite numai 1,7% din cele 5,7 miliarde EUR puse la dispoziție în regim 

de gestiune partajată; constată că utilizarea FEPAM ține de responsabilitatea statelor 
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membre; reamintește că, în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, 

resursele bugetare sunt defalcate în funcție de destinație și, prin urmare, Comisia ar trebui 

să detalieze rata de execuție pe linii bugetare în raportul său; 

10. consideră că este necesar să se pună la dispoziția statelor membre tot sprijinul posibil 

pentru a asigura utilizarea adecvată și valorificarea deplină a resurselor FEPAM, cu 

niveluri ridicate de execuție, în conformitate cu prioritățile și nevoile lor respective, în 

special în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului; 

11.  propune, pe baza datelor disponibile, să se acorde Comisiei descărcarea de gestiune 

pentru cheltuielile sale din domeniul afacerilor maritime și al pescuitului pentru exercițiul 

financiar 2016. 
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