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1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent 
exercițiului financiar 2018 (2019/2085(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul 
Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru 
exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
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Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de 
instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil 
politicii comune în domeniul pescuitului2, în special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului3, în special articolul 45,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului4, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și 
al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului5, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

1. acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 
2018;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 
publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).
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2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor 
Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 
(2019/2085(DEC))
Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul 
Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru 
exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (05761/2020 – C9-0052/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de 
instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil 
politicii comune în domeniul pescuitului5, în special articolul 36,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului6, în special articolul 45,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
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și al Consiliului1, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și 
al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului2, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru 
exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 
al Agenției Europene 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. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac 
parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018 
(2019/2085(DEC))
Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0041/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale1, bugetul definitiv al Agenției 
Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „Agenția”) aferent 
exercițiului financiar 2018 a fost de 17 408 849 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 
1,73 % față de bugetul pe 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la 
bugetul Uniunii2;

B. întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare 
„raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea 
conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 și cu privire la legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului 
financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,74 %, ceea ce reprezintă o 
ușoară creștere de 0,83 % față de exercițiul 2017; constată cu satisfacție că rata de 
execuție a creditelor de plată a fost de 87,62 %, ceea ce reprezintă o creștere de 13,81 % 
în comparație cu 2017;

Performanța

2. ia act de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a-
și susține obiectivele strategice multianuale și a evalua valoarea adăugată oferită de 
activitățile sale;

3. observă că Agenția și-a executat 98 % dintre activități la timp și că a pus în aplicare 
100 % din planul său strategic de comunicare anual;

4. ia act de faptul că Agenția, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă au adoptat un acord de lucru 
tripartit care definește cooperarea între aceste agenții și cooperarea cu autoritățile 
naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă prin furnizarea de servicii, 
informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea unor operațiuni cu 
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scopuri multiple;

5. încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

6. observă că rezultatele celei de a doua evaluări externe independente cincinale a Agenției 
pentru perioada 2012-2016 au fost prezentate în 2017; constată cu satisfacție că, la 
sfârșitul anului 2018, o recomandare a fost închisă, iar zece recomandări au progresat în 
conformitate cu foaia de parcurs prezentată consiliului de administrație;

7. consideră că rolul Agenției de promovare a creării Frontex nu ar trebui să submineze 
activitatea principală a Agenției, în calitate de organism al Uniunii responsabil cu 
organizarea coordonării operaționale a activităților de control al pescuitului și cu 
acordarea de asistență în domeniu statelor membre și Comisiei, deoarece acest lucru ar 
putea duce la o supraveghere mai slabă a pescuitului și la intensificarea pescuitului 
ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); 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. subliniază că Agenția a adoptat, în iunie 2018, o decizie privind publicarea de informații 
referitoare la reuniunile cu organizații sau persoane care desfășoară activități 
independente și că, în urma acordului dintre Parlament și Comisie privind registrul de 
transparență, Agenția va publica online, pe site-ul Agenției, reuniunile relevante ale 
directorului executiv și ale personalului cu lobbyiști;

9. remarcă faptul că, în urma lucrărilor pregătitoare din 2017, Agenția a pus în aplicare în 
2018 un sistem de gestionare a securității informațiilor, bazat pe standardul internațional 
ISO 27001, al cărui obiectiv este protejarea Agenției de riscurile bazate pe tehnologie și 
asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor; 

10. subliniază rolul activ jucat de Agenție și valoarea sa adăugată în proiectul de 
îmbunătățire a guvernanței regionale a pescuitului în Africa de Vest (PESCAO) de 
dezvoltare a capacităților de combatere a activităților de pescuit INN și de îmbunătățire 
a gestionării resurselor pescărești din Africa de Vest; evidențiază cele trei operațiuni 
efectuate în 2018, care au implicat Senegalul, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea-
Conakry, Sierra Leone, Cabo Verde și Mauritania;

11. subliniază importanța rolului Agenției în punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului și în îndeplinirea obiectivelor sale, în special în ceea ce privește 
obligația de debarcare, întrucât statele membre se confruntă cu dificultăți în respectarea 
acestei obligații;

Politica de personal

12. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 
98,36 %, fiind ocupate 60 de posturi de agenți temporari din cele 61 de posturi 
autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 61 de posturi autorizate în 2017); 
constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 11 agenți contractuali și 
șase experți naționali detașați; 

13. încurajează Agenția să dezvolte un cadru de politici privind resursele umane pe termen 
lung, care să abordeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului, 
îndrumarea și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții, echilibrul de gen, munca la 



distanță, nediscriminarea, echilibrul geografic și recrutarea și integrarea persoanelor cu 
dizabilități;

14. ia act cu îngrijorare de dezechilibrul de gen din cadrul Consiliului de administrație (47 
de bărbați față de 21 de femei);

Achizițiile publice

15. subliniază că principala activitate de achiziții din 2018 s-a concentrat pe lansarea a două 
apeluri deschise, și anume pentru achiziționarea de servicii de agenție de voiaj și de 
organizare de evenimente pentru Agenție și pentru Agenția Europeană pentru Securitate 
și Sănătate în Muncă;

16. salută faptul că, în urma obiectivului agențiilor Uniunii de a pune în comun eforturile în 
materie de achiziții publice, Agenția a lansat în 2018 a doua sa licitație 
interinstituțională deschisă; ia act, de asemenea, de faptul că alte două agenții s-au 
alăturat acestei proceduri de achiziții publice; invită Agenția să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarele evoluții ale procedurilor sale 
comune în materie de achiziții; consideră că această practică este un exemplu demn de 
urmat; încurajează Agenția să exploreze în continuare posibilitățile de raționalizare a 
procedurilor cu alte instituții;

17. ia act din raportul Curții că Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele 
în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către 
contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; 
ia act, din răspunsul Agenției, de faptul că nu poate modifica condițiile și dispozițiile 
contractului-cadru semnat de Comisie și că va pune în aplicare noul contract-cadru 
pentru a aborda problemele ridicate cu privire la vechiul contract;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18. ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de efortul constant depus de aceasta 
pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum 
și protecția avertizorilor; constată cu satisfacție că experții care nu semnează o 
declarație de interese nu sunt autorizați să lucreze în cadrul unui contract specific și că 
Agenția monitorizează în mod regulat depunerea declarațiilor respective;

19. ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de 
audit referitor la planificarea, întocmirea bugetului și monitorizarea în cadrul Agenției și 
că s-a convenit un plan de acțiune pentru potențialele domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri; îndeamnă Agenția să transmită autorității care acordă descărcarea de 
gestiune un raport cu privire la măsurile luate;

Alte observații

20. constată că Agenția a inițiat un proces pentru a fi certificată în cadrul sistemului UE de 
management de mediu și audit și a luat o serie de măsuri menite să reducă impactul său 
global asupra mediului; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare 
pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

21. invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în 
rândul publicului larg și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare 



și al altor mijloace de informare în masă;

o

o     o

22. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 20201 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.


