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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas, segundo a qual as contas da Agência 
Ferroviária da União Europeia («a Agência») relativas ao exercício de 2018 são, em todos 
os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares;

2. Observa que o objetivo fixado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, 
nomeadamente, a criação de um mercado ferroviário europeu único, não foi alcançado; 
insta a Agência a centrar os seus esforços e publicações neste domínio;

3. Observa que a deslocação do transporte rodoviário para o ferroviário só pode ser alcançada 
se existir um espaço ferroviário europeu competitivo; solicita à Agência que elabore um 
catálogo de medidas que permita assegurar que o sistema ferroviário possa ser integrado 
em cadeias logísticas modernas no futuro;

4. Salienta o papel estratégico da Agência na melhoria da competitividade do setor ferroviário 
relativamente a outros meios de transporte e na garantia da segurança e interoperabilidade 
do sistema ferroviário europeu; salienta, por isso a importância de dotar a Agência dos 
meios orçamentais que lhe permitam desempenhar as suas funções;

5. Observa que os próximos cinco anos serão fundamentais para o futuro do setor ferroviário 
e que a Agência deverá dispor dos recursos financeiros e humanos necessários para 
enfrentar os próximos desafios;

6. Observa que o orçamento anual da Agência para 2018 era de 28,8 milhões de EUR em 
dotações para autorizações e de 25,6 milhões de EUR em dotações para pagamentos, e que 
as taxas médias de execução foram de 100 % em dotações para autorizações (incluindo 
dotações transitadas) e de 89 % em dotações para pagamentos; lamenta, no entanto, que 
não tenha sido alcançado o objetivo de 90 % para as dotações de pagamento; 

7. Congratula-se com o nível de sensibilização e de disponibilidade da Agência para ter em 
conta a necessidade específica das pequenas e médias empresas (PME) ao aplicar o 
Regulamento relativo às taxas e honorários relacionadas com as novas tarefas de 
certificação;

8. Regista que foram atingidos os limites indicativos de 10 % utilizados pelo Tribunal de 
Contas para avaliar a execução orçamental ao nível das dotações transitadas no título 1 
(despesas de pessoal) e de 20 % no título 2 (despesas administrativas); lamenta, porém, que 
não tenha sido alcançado o limite indicativo de 30 % para o título 3 (despesas 
operacionais); 

9. Felicita a Agência pelo facto de ter adotado as orientações em matéria de denúncia de 
irregularidades em novembro de 2018; 

10. Manifesta a sua satisfação com o facto de a Agência ter executado a recomendação do 
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Tribunal de Contas no sentido de assegurar a independência do contabilista, que tem agora 
a obrigação de prestar contas ao diretor-executivo e já não é responsável pelas finanças e 
pelos contratos;

11. Faz notar que os resultados da aferição comparativa anual relativa ao pessoal são 
semelhantes aos de 2017, com 18,4 % do pessoal adstrito a tarefas administrativas (18,18 % 
em 2017), 69,7 % a tarefas operacionais (70,16 %) e 11,90 % a tarefas financeiras e de 
controlo (11,67 %);

12. Lamenta a persistência da dupla sede em Lille e Valenciennes e salienta que os custos 
poderiam ser reduzidos se todas as transações fossem centralizadas numa única sede;

13. Regozija-se com os esforços continuados da Agência no sentido de se preparar para as suas 
novas funções, tal como definidas no quarto pacote ferroviário, e assumir, em junho de 
2019, o seu papel de autoridade da UE responsável pela emissão de autorizações de 
colocação de veículos ferroviários no mercado, certificados de segurança únicos para a 
empresa ferroviária e aprovações do equipamento de via do ERTMS; congratula-se, em 
particular, com o facto de todos os textos jurídicos e decisões do Conselho de 
Administração terem sido adotados a tempo e de a Agência ter publicado o guia para a 
apresentação de pedidos de autorização de veículos; acolhe favoravelmente as demais 
medidas tomadas pela Agência para se preparar para as suas novas funções (interação entre 
as partes interessadas ativas, situações de aprendizagem e ensaios de funcionamento, 
monitorização das autoridades nacionais de segurança); manifesta igualmente a sua 
satisfação com o desenvolvimento do balcão único;

Congratula-se por a Agência ter dado início à tarefa de harmonizar as mais de 14 000 
regras nacionais no setor ferroviário;

1) Lamenta que, ao contrário do transporte aéreo e rodoviário, o setor ferroviário ainda 
esteja longe de ser harmonizado;

2) Insta a Agência a redobrar os seus esforços no sentido da criação de um espaço 
ferroviário europeu único;

14. Observa que a Agência desempenha um papel fundamental na redução dos encargos 
administrativos no transporte ferroviário transfronteiriço;

15. Observa que, do ponto de vista das infraestruturas e dos equipamentos de bordo, tem havido 
demasiado poucos progressos na introdução do equipamento necessário para o ERTMS na 
Europa, e insta a Agência a propor medidas para acelerar este processo;

16. Solicita à Comissão que tome rapidamente uma decisão sobre o pedido formulado pela 
Agência de derrogação ao seu Regulamento Financeiro, a fim de assegurar um 
planeamento adequado das taxas e honorários e correspondentes autorizações e 
pagamentos no orçamento;

17. Deplora que tenham sido registadas 37 situações de não conformidade em 2018, 
incluindo 18 com impacto financeiro (das quais 4 tiveram um custo superior a 
15 000 EUR); solicita à Agência que prossiga os seus esforços para melhorar a sua gestão, 
bem como os procedimentos de adjudicação de contratos; 
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18. Observa que a Agência propôs a revisão do quadro de boa conduta administrativa; solicita 
à Agência que inclua no seu próximo relatório anual informações sobre a evolução deste 
quadro; congratula-se por a Agência ter prosseguido a formação no domínio da ética e da 
luta contra a fraude; regozija-se com o facto de não terem sido transmitidos ao OLAF 
quaisquer casos de suspeita de fraude; assinala que o caso comunicado em 2017 ainda se 
encontra sob investigação; 

19. Acolhe favoravelmente o resultado satisfatório da auditoria de confirmação da 
norma ISO 9001;

20. Propõe que o Parlamento dê quitação ao diretor-executivo da Agência pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 2018.
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