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Alteração 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal de Contas ter verificado que as 
contas da Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação («a Agência») 
relativas ao exercício de 2018 são, em 
todos os aspetos, materialmente relevantes, 
legais e regulares;

1. Regista o facto de o Tribunal de 
Contas ter verificado que as contas da 
Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação («a Agência») relativas ao 
exercício de 2018 são, em todos os aspetos, 
materialmente relevantes, legais e 
regulares;

Or. it

Alteração 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal de Contas ter verificado que as 
contas da Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação («a Agência») 
relativas ao exercício de 2018 são, em 
todos os aspetos, materialmente relevantes, 
legais e regulares;

1. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal de Contas ter verificado que as 
contas da Agência da União Europeia para 
a Segurança da Aviação (antes de 11 de 
setembro de 2018:  Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação) («a 
Agência») relativas ao exercício de 2018 
são, em todos os aspetos, materialmente 
relevantes, legais e regulares;

Or. en

Alteração 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração
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2. Verifica que o orçamento anual da 
Agência para 2018 era de 197,8 milhões de 
EUR, dos quais 36,9 milhões de EUR 
provenientes de subvenção da União, 102,9 
milhões de EUR de taxas e encargos e 2,2 
milhões de EUR de contribuições de países 
terceiros; congratula-se com o facto de a 
taxa de execução orçamental se ter mantido 
a um nível muito elevado, situando-se nos 
98 %, ou seja, significativamente acima do 
limiar de 95 % fixado pela Comissão; 
observa que a taxa de anulações de 
dotações transitadas continua a ser 
reduzida (1,8 %), sendo inferior ao limite 
de 5 % estabelecido pela Comissão; saúda 
o facto de a realização dos objetivos em 
matéria de execução orçamental e da 
anulação dos montantes transitados 
implicar a não aplicação de sanções à 
subvenção da UE para 2020;

2. Verifica que o orçamento anual da 
Agência para 2018 era de 197,9 milhões de 
EUR, dos quais 36,9 milhões de EUR 
provenientes de subvenção da União, 103,0 
milhões de EUR de taxas e encargos, 2,0 
milhões de EUR de contribuições de países 
terceiros, 1,1 milhões de EUR de outras 
receitas e 54,9 milhões de EUR de 
excedente acumulado de taxas e encargos; 
congratula-se com o facto de a taxa de 
execução orçamental se ter mantido a um 
nível muito elevado, situando-se nos 98 %, 
ou seja, significativamente acima do limiar 
de 95 % fixado pela Comissão; observa 
que a taxa de anulações de dotações 
transitadas continua a ser reduzida (1,8 %), 
sendo inferior ao limite de 5 % 
estabelecido pela Comissão; saúda o facto 
de a realização dos objetivos em matéria de 
execução orçamental e da anulação dos 
montantes transitados implicar a não 
aplicação de sanções à subvenção da UE 
para 2020;

Or. en

Alteração 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que 2018 foi um ano 
histórico para a Agência, em virtude da 
entrada em vigor do novo Regulamento em 
11 de setembro de 20181; reconhece que as 
responsabilidades e o volume de trabalho 
da Agência aumentaram, enquanto que, 
simultaneamente, os recursos se 
mantiveram relativamente estáveis, o que 
colocou sérios desafios à execução das 
suas tarefas e ao cumprimento dos seus 
objetivos em 2018 e fez com que 
determinadas atividades fossem adiadas ou 
deixassem de ser prioritárias; reitera que a 
Agência deve dispor dos devidos recursos 

3. Salienta que, num mercado da 
aviação em rápido crescimento, a Agência 
tem um papel fundamental na garantia da 
máxima segurança da aviação e proteção 
do ambiente possível; realça que 2018 foi 
um ano histórico para a Agência, em 
virtude da entrada em vigor do novo 
Regulamento, em 11 de setembro de 20181 
; reconhece que as responsabilidades 
acrescidas e o maior volume de trabalho 
da Agência não foram acompanhados por 
um aumento proporcional dos recursos, o 
que colocou sérios desafios à execução das 
suas tarefas e ao cumprimento dos seus 
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financeiros e humanos para executar as 
importantes tarefas de que foi incumbida;

objetivos em 2018 e fez com que 
determinadas atividades fossem adiadas ou 
deixassem de ser prioritárias; reitera que, 
para executar as importantes tarefas de 
que foi incumbida, a Agência deve dispor 
dos devidos recursos financeiros e 
humanos e assinala que, em 31 de 
dezembro de 2018, o seu pessoal sofreu 
uma redução, compreendendo 767 
elementos (comparado com 771 em 2017);

_________________ _________________
1 Regulamento (UE) 2018/1139 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2018, relativo a regras comuns 
no domínio da aviação civil que cria a 
Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) 
n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010 e (UE) 
n.º 376/2014 e as Diretivas 2014/30/UE e 
2014/53/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 552/2004 e (CE) n.º 216/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CEE) n.º 3922/91 do 
Conselho (JO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

1 Regulamento (UE) 2018/1139 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2018, relativo a regras comuns 
no domínio da aviação civil que cria a 
Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) 
n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010 e (UE) 
n.º 376/2014 e as Diretivas 2014/30/UE e 
2014/53/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 552/2004 e (CE) n.º 216/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CEE) n.º 3922/91 do 
Conselho (JO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que é necessário 
aumentar os recursos financeiros e 
humanos da Agência para que esta possa 
exercer as funções de que foi incumbida 
em matéria de segurança e proteção, em 
especial, à luz dos acidentes que 
envolveram aviões Boeing 737 MAX, bem 
como da desconfiança por parte da 
Administração Federal de Aviação (FAA) 
daí resultante; afirma que, em 



PE644.995v01-00 6/12 AM\1195200PT.docx

PT

consequência da perda de confiança na 
sua mais importante agência, é necessário 
envidar esforços para reforçar os recursos 
da Agência e, assim, evitar que se torne 
uma presa para a indústria, reforçar a 
sua independência e promover as normas 
europeias;

Or. en

Alteração 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda que a Agência contribui 
para o desenvolvimento de normas 
inteligentes em matéria de ruído e de 
emissões de CO2 e que é responsável pela 
certificação ambiental dos produtos, 
componentes e aparelhos aeronáuticos; 
considera que, com outros recursos, a 
Agência poderia desempenhar um papel 
de liderança no desenvolvimento e na 
aplicação de medidas destinadas a 
melhorar a sustentabilidade da aviação;

Or. en

Alteração 7
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com os esforços 
significativos envidados pela Agência no 
sentido de criar um espaço único europeu 
de «drones»;

Or. de
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Alteração 8
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Está preocupado com o facto de o 
transporte aéreo ser um alvo preferencial 
para ciberataques e de os erros 
informáticos poderem ter consequências 
graves;  insta a Agência a, juntamente 
com o ECCSA, continuar a reforçar a 
resiliência digital do transporte aéreo 
europeu;

Or. de

Alteração 9
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Receia que a integração iminente 
dos sistemas de aeronaves telepilotadas 
(RPAS) suscite, junto da população, 
preocupações em matéria de segurança; 
solicita à Agência que tenha mais em 
conta as preocupações gerais de 
segurança, bem como as preocupações 
das autoridades em matéria de aplicação 
da lei;

Or. de

Alteração 10
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3-D (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-D. Insta a Agência a garantir que a 
Europa seja dotada- de forma tão célere 
quanto tecnicamente possível, sem 
prejuízo da segurança - de regras seguras, 
uniformes e facilmente observáveis sobre 
a operação comercial de drones; 
manifesta preocupação quanto ao facto de 
a Agência não dispor dos devidos recursos 
financeiros e humanos para exercer esta 
novas tarefa;

Or. de

Alteração 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que a Agência concluiu o 
ano com um défice global de 2 milhões de 
EUR (um excedente de 0,7 milhões de 
EUR relacionado com as atividades 
subvencionadas e um défice de 2,7 milhões 
de EUR relacionado com as atividades 
financiadas através de taxas e encargos); 
observa que as taxas e o défice são 
deduzidos do excedente acumulado, 
reduzindo-o de 54,9 milhões de EUR para 
52,2 milhões de EUR; observa, no que diz 
respeito às atividades relacionadas com as 
taxas e os encargos, que o rendimento 
aumentou 1,8 milhões de EUR em relação 
a 2017, embora se tenha registado um 
aumento das despesas com o pessoal de 3,7 
milhões de EUR, dos custos 
administrativos de 0,9 milhões de EUR e 
dos custos operacionais de 2,6 milhões de 
EUR; chama a atenção para o facto de, no 
caso das atividades subvencionadas, o 
aumento de 2 milhões de euros da 
subvenção ter sido suficiente para cobrir a 
subida dos custos administrativos de 0,1 

4. Observa que a Agência concluiu o 
ano com um défice global de 2 milhões de 
EUR (um excedente de 0,7 milhões de 
EUR relacionado com as atividades 
subvencionadas e um défice de 2,7 milhões 
de EUR relacionado com as atividades 
financiadas através de taxas e encargos); 
observa que as taxas e o défice são 
deduzidos do excedente acumulado, 
reduzindo-o de 54,9 milhões de EUR para 
52,2 milhões de EUR; observa, no que diz 
respeito às atividades relacionadas com as 
taxas e os encargos, que o rendimento 
aumentou 1,8 milhões de EUR em relação 
a 2017, embora se tenha registado um 
aumento das despesas com o pessoal de 
3,7 milhões de EUR, dos custos 
administrativos de 0,9 milhões de EUR e 
dos custos operacionais de 2,6 milhões de 
EUR; chama a atenção para o facto de, no 
caso das atividades subvencionadas, o 
aumento de 2 milhões de euros da 
subvenção ter sido suficiente para cobrir a 
subida dos custos administrativos de 
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milhões de euros e o acréscimo das 
despesas operacionais de 1,4 milhões de 
euros;

0,1 milhões de euros e o acréscimo das 
despesas operacionais de 1,4 milhões de 
euros; assinala que a acumulação do 
excedente de 52,2 milhões de euros 
decorrente das atividades financiadas pelo 
setor da aviação não está prevista no 
regulamento de criação da Agência e que 
as medidas corretivas não foram 
concluídas a partir do exercício 
financeiro de 2016;

Or. it

Alteração 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que, segundo o Tribunal, 
a utilização de contratos-quadro pela 
Agência pode limitar a concorrência1-A;
_________________
1-A «Relatório anual sobre as agências da 
UE relativo ao exercício de 2018», 
Relatório Anual, TCE;

Or. it

Alteração 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Convida a Agência a garantir que 
os procedimentos de adjudicação de 
contratos e os contratos-quadro sejam 
executados e celebrados de forma a 
permitir uma concorrência leal e a 
garantir o pleno cumprimento das regras 
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aplicáveis, bem como a realização de 
contratos públicos com uma boa relação 
qualidade/preço, tal como salientado pelo 
Tribunal nas suas observações sobre a 
legalidade e regularidade das operações1-A

_________________
1-A «Relatório anual sobre as agências da 
UE relativo ao exercício de 2018», 
Relatório Anual, TCE;

Or. it

Alteração 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as medidas 
tomadas pela Agência no intuito de 
estabelecer um equilíbrio entre homens e 
mulheres, tais como a promoção de 
candidaturas de mulheres aos processos de 
seleção, oferecendo condições de trabalho 
favoráveis e modalidades flexíveis durante 
a maternidade; congratula-se com a 
formação de um grupo de defesa do 
equilíbrio entre os géneros, a fim de 
sensibilizar para as questões relacionadas 
com o equilíbrio entre homens e mulheres; 
reitera o seu apelo aos Estados-Membros 
e à Comissão para que tenham em conta o 
equilíbrio entre homens e mulheres 
aquando da nomeação de membros do 
Conselho de Administração;

7. Congratula-se com as medidas 
tomadas pela Agência no intuito de 
estabelecer um equilíbrio entre homens e 
mulheres, tais como a promoção de 
candidaturas de mulheres aos processos de 
seleção, oferecendo condições de trabalho 
favoráveis e modalidades flexíveis durante 
a maternidade; congratula-se com a 
formação de um grupo de defesa do 
equilíbrio entre os géneros, a fim de 
sensibilizar para as questões relacionadas 
com o equilíbrio entre homens e mulheres;

Or. en

Alteração 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-A. Lamenta o desequilíbrio de género 
nos quadros de gestão do Agência, uma 
vez que, em 32, 29 são homens e 3 são 
mulheres; solicita, a este respeito, à 
Comissão e aos Estados-Membros que 
tenham em conta a importância de 
assegurar o equilíbrio de género ao 
apresentarem as suas nomeações para os 
membros do Conselho de Administração; 
solicita ainda à Agência que tome 
medidas para assegurar um melhor 
equilíbrio de género dos seus quadros 
superiores;

Or. en

Alteração 16
Daniel Freund

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se com as orientações 
em matéria de denúncia de irregularidades 
adotadas pelo Conselho de Administração 
da Agência e insta a Agência a assegurar 
que estas sejam aplicadas; observa que, em 
2018, os serviços de auditoria interna 
procederam a uma revisão das orientações 
éticas – abrangendo domínios do Código 
de Conduta, questões éticas e questões 
relacionadas com fraude – que previa a 
apresentação de um projeto de relatório de 
auditoria no início de 2019;

8. Congratula-se com as orientações 
em matéria de denúncia de irregularidades 
adotadas pelo Conselho de Administração 
da Agência e insta a Agência a assegurar 
que estas sejam aplicadas; observa que, em 
2018, os serviços de auditoria interna 
procederam a uma revisão das orientações 
éticas – abrangendo domínios do Código 
de Conduta, questões éticas e questões 
relacionadas com fraude – que previa a 
apresentação de um projeto de relatório de 
auditoria no início de 2019; reitera, neste 
contexto, a necessidade da existência de 
garantias contra os conflitos de 
interesses;

Or. en

Alteração 17
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Daniel Freund

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Realça o facto de a Agência 
certificar as aeronaves com base na 
demonstração de que a sua conceção está 
em conformidade com todos os requisitos 
pertinentes em matéria de 
aeronavegabilidade e de que todos os seus 
elementos são seguros; salienta que deve 
ser realizada uma auditoria para 
examinar os motivos que levaram a 
Agência a considerar que o Boeing 737 
MAX cumpre os requisitos em causa.

Or. en


