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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. subliniază importanța Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în 

continuare „Agenția”) în armonizarea și aplicarea principiilor politicii comune în 

domeniul pescuitului (PCP); salută eficacitatea, progresele și rezultatele excelente 

obținute de Agenție de la înființarea sa; 

2.  subliniază contribuția Agenției la armonizarea și standardizarea măsurilor din cadrul PCP 

referitoare la monitorizare, control și supraveghere, cu scopul de a asigura tratamentul 

egal și a îmbunătăți respectarea normelor, inclusiv a obligației de debarcare; 

3. reamintește rolul Agenției în cooperarea Uniunii cu țările terțe și cu organizațiile 

internaționale din domeniul pescuitului, inclusiv cu organizațiile regionale de gestionare a 

pescuitului, pentru a asigura o mai bună respectare a normelor, în special a celor de 

combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), adoptate de aceste 

organizații internaționale; 

4.  ia act de raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiului 2016 al Agenției, precum 

și de raportul anual de activitate pe 2016 al Agenției; 

5. își exprimă satisfacția cu privire la creșterea cu 15 % a numărului de inspecții în 2016, 

ceea ce reflectă îmbunătățirea coordonării resurselor umane cu statele membre prin 

intermediul planurilor de desfășurare comune și prin coordonarea planurilor operaționale; 

6.  reamintește faptul că bugetul Agenției a rămas neschimbat în ultimele cinci exerciții 

financiare, în pofida creșterii numărului de misiuni și de inspecții; reamintește, în schimb, 

că cheltuielile Agenției cu resursele umane nu s-au modificat și că în aceeași perioadă 

costul operațiunilor a scăzut; subliniază că aceste elemente, care reflectă optimizarea 

resurselor și calitatea gestionării Agenției, riscă să reprezinte un obstacol în calea 

progresului din cauza insuficienței creditelor bugetare și constituie un element de presiune 

asupra activităților personalului care ar trebui verificat pentru a se asigura calitatea 

condițiilor de muncă ale acestora; 

7.  își exprimă satisfacția cu privire la declarația Curții de Conturi referitoare la legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2016 și 

cu privire la evaluarea realizată de Curte în Raportul său special nr. 8/2017 privind rolul 

esențial al Agenției în elaborarea și îmbunătățirea unei abordări armonizate și coerente a 

sistemelor de comunicare și de schimb de date privind produsele pescărești; 

8. subliniază rata excelentă de execuție bugetară a creditelor de angajament C1 (99,6 %), în 

creștere față de exercițiul anterior, și a creditelor de plată C1 (88,5 %), stabilă în ultimii 

ani; încurajează Agenția să își continue eforturile depuse pentru a asigura utilizarea 

optimă a creditelor alocate; 

9.  recunoaște calitatea și relevanța colaborării desfășurate de Agenție în cadrul proiectului 
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pilot comun cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu Frontex cu privire la 

crearea unei funcții de pază de coastă; reamintește însă Comisiei că ar trebui ca Agenția să 

primească resurse suficiente pentru astfel de proiecte sau pentru orice alt proiect viitor, în 

special pentru proiectele legate de utilizarea noilor tehnologii în cadrul controalelor (drone 

aeriene) sau în acțiunile de formare (e-learning); 

10. reamintește importanța de a lărgi mandatul Agenției pentru dezvoltarea de acțiuni 

operative comune cu alte agenții ale Uniunii specializate în domeniul maritim, pentru a 

preveni catastrofele maritime și a coordona activitățile de pază de coastă la nivel 

european; 

11. subliniază că Agenția ar trebui să dispună de resurse suficiente pentru a desfășura noi 

tipuri de operațiuni în vederea blocării rutelor de introducere ilegală de persoane, precum 

și pentru a utiliza datele furnizate de sistemele sale de raportare a navelor cu scopul de a 

detecta navele care transportă imigranți; 

12. subliniază necesitatea de a majora resursele alocate pentru a consolida capacitatea 

operațională a Agenției în fața incertitudinilor legate de Brexit și a controalelor 

suplimentare care vor avea loc în consecință; 

13. reiterează faptul că nu există paritate între bărbați și femei în componența personalului 

Agenției și invită la o repartizare echitabilă a sarcinilor; 

14. propune includerea unui membru al Parlamentului European în consiliul de administrație 

al Agenției în vederea consolidării transparenței instituționale a acesteia, în special în 

cadrul procedurii de aprobare a bugetului de către consiliul de administrație; propune, în 

acest sens, ca membrul respectiv să fie ales din Comisia pentru pescuit a Parlamentului 

European; 

15.propune ca, având în vedere datele disponibile, să acorde directorului executiv al Agenției 

descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 

2016. 
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