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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 operações 
subjacentes às contas da Agência Europeia da Segurança Marítima («a Agência») 
relativas ao exercício de 2018 são legais e regulares, em todos os aspetos materialmente 
relevantes;

2. Observa que a Agência executou 81 milhões de EUR em dotações de autorização – o que 
representa 99,02 % do orçamento total do exercício (81,8 milhões de EUR) – e 
72,1 milhões de EUR em dotações de pagamento (93,47 % de 77,1 milhões de EUR), 
tendo em conta as dotações C1 e as transições automáticas (C8); observa que a anulação 
de dotações de pagamento equivaleu a 6,55 % e que, por conseguinte, a Agência não 
cumpriu o objetivo fixado pela Comissão (anulação inferior a 5 %); 

3. Observa que o atraso sofrido pelas operações dos sistemas de aeronaves telepilotadas 
(«Remotely Piloted Aircraft Systems» - RPAS) relacionadas com a cooperação europeia 
em matéria de serviços de guarda costeira que se deveu a entraves técnicos e a 
dificuldades persistentes na obtenção de licenças de voo por parte das autoridades 
nacionais resultou numa alteração orçamental que reduziu a subvenção da UE e no 
retorno, à Comissão, de 6 milhões de EUR em dotações de pagamento; observa que esta 
redução se revelou insuficiente devido a novos atrasos causados por problemas técnicos 
e condições meteorológicas desfavoráveis, o que, por seu turno, reduziu a utilização das 
dotações de pagamento; partilha a recomendação do Conselho de Administração de que 
a Agência deve abordar o risco decorrente da emissão de licenças de voo tendo em vista 
a execução integral do orçamento; 

4. Está ciente de que este é apenas o segundo ano completo de funcionamento da Agência 
após a prorrogação do seu mandato no final de 2016 e de que alguns dos fatores que 
levaram a alterações orçamentais não eram conhecidos na altura em que foi elaborado o 
orçamento para 2018; observa que a Agência teve de efetuar alterações orçamentais para 
ter em conta aumentos salariais devido ao coeficiente de correção para Portugal;  

5. Observa que, em novembro de 2018, o Conselho de Administração da Agência adotou 
um novo quadro de controlo interno baseado no quadro da Comissão de 2017;  

6. Congratula-se com o facto de, em 2018, o Serviço de Auditoria Interno da Comissão e o 
Tribunal de Contas Europeu (TCE) não terem emitido quaisquer observações ou 
recomendações críticas que pudessem dar azo a uma reserva na declaração de fiabilidade 
anual; 

7. Observa que, no início de 2018, a Agência alargou o âmbito de aplicação do Sistema de 
Gestão da Qualidade das Visitas e Inspeções por forma a incluir as inspeções de segurança 
marítima e o processo de análise horizontal; congratula-se com o facto de a auditoria 
anual de verificação do Sistema de Gestão da Qualidade alargado ter sido realizada com 
êxito pela TUV Rheinland Portugal, sem que tenha sido detetada qualquer não 



PE643.064v01-00 4/4 PA\1191948PT.docx

PT

conformidade;

8. Regista que, em 2018, não foram assinalados quaisquer casos de conflitos de interesses; 
observa que, em conformidade com a política de gestão de riscos, o registo de riscos foi 
atualizado em 2018, sem que a atualização em causa tivesse resultado em quaisquer riscos 
críticos que pudessem levar a uma reserva formal na declaração de fiabilidade anual do 
gestor orçamental; assinala ainda que nenhum dos riscos anteriormente identificados se 
materializou em 2018;

9. Observa que os resultados do quinto exercício de aferimento relativo ao pessoal são 
semelhantes aos de 2017, sendo 20,20 % (20,42 % em 2017) dos postos de trabalho 
dedicados ao apoio administrativo da coordenação, 71,65 % (72,08 %) a tarefas 
operacionais e 8,15 % (7,50 %) a tarefas neutras; 

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


