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Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul 

Pescuitului 

1. Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent 

exercițiului financiar 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul 

Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de 

răspunsurile agenției1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de 

instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului3, în special articolul 36, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010), 

1. acordă directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului 

descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 

2008; 

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
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Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Comunitare 

pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 

publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L). 



2. Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0201/2009 

– 2009/2130(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul 

Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de 

răspunsurile agenției1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de 

instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului3, în special articolul 36, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010), 

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru 

exercițiul financiar 2008; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al 

Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de 

Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria 

L). 
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3. Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2008 

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul 

Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, 

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de 

răspunsurile agenției1, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-

0061/2010), 

– având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene2, în special articolul 185, 

– având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de 

instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului3, în special articolul 36, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 

2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 

din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/20024, în special articolul 94, 

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010), 

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la 

fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente; 

B. întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției 

Comunitare pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 20075 și întrucât în rezoluția sa care 

însoțea decizia de descărcare de gestiune, lua act în special de: 

– observația Curții de Conturi conform căreia Agenția nu instituise proceduri 
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adecvate pentru a stabili fondurile ce urmează să fie reportate, ceea ce a avut ca 

rezultat reportarea, fără existența unor angajamente legale, a unui cuantum de cel 

puțin 125 000 EUR, 

– opinia Curții de Conturi, Agenția nu a prezentat încă suficiente documente privind 

procedurile sale de control intern, 

Performanță 

1. ia act de observația Curții de Conturi conform căreia Agenția nu elaborează un program 

de lucru multianual; subliniază, în consecință, importanța elaborării acestui document 

pentru a permite Agenției să organizeze în mod eficient punerea în aplicare a strategiei 

sale și realizarea obiectivelor sale; salută, cu toate acestea, decizia Agenției de a elabora 

acest document în conformitate cu strategia pe termen mediu a consiliului său de 

administrație; 

2. invită, în plus, Agenția să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în 

programarea fiecărei activități operaționale, pentru a indica în mod concis timpul dedicat 

de către fiecare membru al personalului unui proiect și pentru a favoriza o abordare 

orientată spre obținerea de rezultate; 

3. solicită Agenției să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de 

Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul 

descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității 

care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției de la 

un exercițiu la altul; 

Gestiune bugetară și financiară 

4. atrage atenția asupra necesității ca Agenția să remedieze deficiențele constatate în 

programarea activităților sale, astfel încât, pe viitor, procedurile de elaborare a bugetului 

să fie suficient de riguroase pentru a se evita majorarea și/sau diminuarea creditelor la 

nivelul liniilor bugetare; subliniază, în plus, că această situație contravine principiului 

specificității; remarcă, în continuare, faptul că consiliului de administrație nu i s-a 

solicitat să autorizeze transferurile și nici nu a fost informat cu privire la aceste operațiuni, 

fapt ce contravine normelor în vigoare; ia act, cu toate acestea, de angajamentul Agenției 

de a-și îmbunătăți planificarea și monitorizarea bugetară și, prin urmare, de a reduce 

numărul de modificări aduse bugetului; 

5. ia act, de asemenea, de răspunsul Agenției care a dorit sa sublinieze că 2008 a fost un an 

deosebit de dificil în ceea ce privește planificarea bugetară din cauza mutării Agenției în 

sediul definitiv; 

6. ia act de observațiile Curții de Conturi care a constatat că au fost contractate, cu 

încălcarea Regulamentului financiar, anumite angajamente juridice (în sumă totală de 

1 400 000 EUR) înaintea efectuării angajamentelor bugetare corespunzătoare; 

Audit intern 

7. recunoaște că Serviciul de Audit Intern (IAS) a identificat 15 recomandări destinate 

Agenției, dintre care 9 au fost considerate „foarte importante” și vizează necesitatea 



 

elaborării unui set de indicatori care să acopere toate activitățile Agenției, structura 

internă a organizației și procedura de sprijinire a asigurării gestionării, managementul 

resurselor umane (în ceea ce privește consolidarea procedurilor de recrutare și a 

sistemelor de documentare), precum și necesitatea unor proceduri interne pentru 

reducerea întârzierii plăților efectuate de Agenție; 

Resurse umane 

8. constată că, în 2008, ritmul recrutărilor a fost mult mai rapid decât cel prevăzut inițial, iar 

această situație a fost de așa natură încât creditele necesare pentru plata salariilor au fost 

subestimate cu mai mult de 35 % (aproximativ 1 300 000 EUR); solicită, prin urmare, 

Agenției să îmbunătățească monitorizarea execuției bugetului propriu; 

o 

o   o 

9. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de 

descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 20101 referitoare la performanțele, 

gestiunea financiară și controlul agențiilor. 
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