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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 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;

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;

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 financeiros e humanos para executar as importantes tarefas 
de que foi incumbida;

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 milhões de euros e o acréscimo das despesas operacionais de 1,4 milhões de euros;

5. Louva as medidas tomadas para aumentar a eficiência da Agência, tais como o 

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).
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lançamento do programa LEAP (Lean Efficiency Agility) e de outras iniciativas 
relacionadas com a eficiência, que resultaram numa redução total da carga de trabalho 
equivalente ao trabalho de 16 trabalhadores a tempo inteiro e que permitiram à Agência 
reafetar lugares, bem como fazer face ao crescente volume de trabalho e à retificação das 
necessidades em matéria da qualidade das antigas atividades; congratula-se igualmente 
com o aumento da digitalização, da automatização e da simplificação dos processos 
financeiros, que resultou no processamento «sem papel» de 86 % das transações 
financeiras; 

6. Congratula-se com o facto de a Agência ter executado a recomendação do Tribunal de 
Contas no sentido de assegurar a independência do contabilista, que tem agora a obrigação 
de prestar contas ao Conselho de Administração da Agência relativamente a questões 
operacionais e ao diretor executivo da Agência relativamente a questões administrativas; 

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;

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;

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


