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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência para o exercício de 2010
(C7–0277/2011 – 2011/2216(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2010, acompanhado 
das respostas do Observatório1,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho 
de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1920/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (reformulação)3, nomeadamente o seu artigo 15.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias4, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

1. ... quitação ao diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência pela 
execução do orçamento do Observatório para o exercício de 2010;

2. Regista as suas observações na resolução subsequente;

3. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela 
constitui parte integrante ao diretor do Observatório Europeu da Droga e da 

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 156.
2 JO L 248 de 16.09.2002, p. 1.
3 JO L 376 de 27.12.2006, p. 1.
4 JO L 357, de 31.12.2002, p. 72.
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Toxicodependência, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de 
prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência relativas ao exercício de 2010
(C7–0277/2011 – 2011/2216(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais definitivas do 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2010, 
acompanhado das respostas do Observatório1,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho 
de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1920/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (reformulação)3, nomeadamente o seu artigo 15.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias1, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

1. ... sobre o encerramento das contas anuais do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência relativas ao exercício de 2010;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao diretor do Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas, bem como de prover à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série 
L).

                                               
1 JO C 366, de 15.12.2011, p. 156.
2 JO L 248, de 16.09.2002, p. 1.
3 JO L 376, de 27.12.2006, p. 1.
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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão relativa à 
quitação pela execução do orçamento do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência para o exercício de 2010
(C7–0277/2011 – 2011/2216(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência relativas ao exercício de 2010, acompanhado 
das respostas do Observatório2,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias3, nomeadamente o artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1920/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativo ao Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (reformulação)4, nomeadamente o seu artigo 15.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias5, nomeadamente o seu artigo 94.º,

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Tribunal de Contas afirmou ter obtido uma garantia suficiente de que 
as contas anuais relativas ao exercício de 2010 são fiáveis e de que as operações 
subjacentes são legais e regulares,

B. Considerando que, em 10 de maio de 2011, o Parlamento deu quitação ao diretor do 

                                                                                                                                                  
1 JO L 357, de 31.12.2002, p. 72.
2 JO C 366, de 15.12.2011, p. 156.
3 JO L 248, de 16.09.2002, p. 1.
4 JO L 376, de 27.12.2006, p. 1.
5 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência pela execução do orçamento do 
Observatório relativo ao exercício de 20091, e que, na resolução que acompanha a decisão 
de quitação, o Parlamento, inter alia:

- solicitou ao Observatório que instituísse instrumentos e procedimentos adequados para 
análise de potenciais dotações transitadas e que melhorasse a programação e controlo 
de atividades com vista a sua redução,

- solicitou ao Observatório que assegurasse uma implementação consistente do processo 
aprovado de notação do pessoal,

- solicitou ao Observatório que aplicasse, sem demora, 9 recomendações «muito 
importantes» do Serviço de Auditoria Interna (SAI) e que informasse a autoridade de 
quitação sobre os progressos realizados,

C. Considerando que o orçamento inicial do Observatório para o ano de 2010 era de 
15 900 323 euros em comparação com os 14 700 000 euros em 2009, o que corresponde a 
um aumento de 8,16 % em comparação com 2009; considerando que a contribuição da 
União para o orçamento do Observatório para 2010 era de 14 800 000 euros2, o que 
representa um aumento de 4,59 % em comparação com 2009,

Gestão Orçamental e Financeira

1. Constata pelas Contas Anuais Definitivas que as reais receitas do Observatório relativas 
ao exercício de 2010 perfaziam 16 245 886 euros; constata que a diferença entre as reais 
receitas de 2010 e as receitas inseridas no orçamento de 2010 se deve aos seguintes 
fatores:

- ao pagamento, em 2010, de 362 000 euros da contribuição da União relativa às 
receitas dos orçamentos de 2008 e 2009 do Observatório;

- a compensação de 16 437 euros, que corresponde ao saldo positivo dos resultados 
da contribuição da Noruega em 2008 e 2009 para o orçamento do Observatório;

- a soma de 1 980 00 euros correspondente a um montante cobrado em 2010, mas 
que não deu entrada no orçamento de 2010;

2. Constata que a contribuição da União para 2010 perfaz um total de 14 800 000 euros, 
dos quais um montante de 200 000 euros proveniente da recuperação do excedente foi 
adicionado ao montante de 14 600 000 euros no orçamento;

3. Observa pelas Contas Anuais Definitivas do Observatório que a taxa de execução 
respeitante a dotações do orçamento de 2010 se encontra a 98,82 % (0,03 % em 
comparação com 2009) para dotações de autorização, 94,85 % para dotações de 
pagamento em comparação com autorização (-1,66 % em comparação com 2009) e 
93,73 % para pagamento em comparação com orçamento final (-1,67 % em comparação 
com 2009);

                                               
1 JO L 250, de 27.09.2011, p. 167.
2 JO L 64 de 12.03.2010, p. 1056-1057.
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4. Além disso, observa que os dados relacionados com a execução orçamental do título I e 
II (pessoal e atividades de apoio) demonstraram um aumento em comparação com a 
taxa de execução de 2009 tanto em termos de autorizações como pagamentos, +0,57 % 
e +13,4 % respetivamente; observa que a taxa de execução se encontra a 99,15 % para 
dotações de autorização e a 96,64 % para dotações de pagamento , em comparação com 
98,58 % e 95,30 % para 2009;

5. Verifica que a taxa de execução do título III (projetos e atividades operacionais) revela 
um decréscimo na utilização de dotações de pagamento (-9,58 %) em comparação com 
2009 e uma pequena diminuição nas autorizações relativas às dotações orçamentais 
definitivas de 1,37 %; observa ainda que a taxa de execução se encontra a 98,04 % para 
dotações de autorização e a 88,83 % para dotações de pagamento; constata através do 
Observatório que a situação se devia aos seguintes fatores:

- mais de 70 % dos Pontos Focais Nacionais só foram capazes de solicitar o 
pagamento da primeira prestação do cofinanciamento da REITOX 2010;

- a impossibilidade de executar, antes do final de 2010, alguns pagamentos ligados ao 
reembolso de custos de reuniões técnicas realizadas na última parte do ano;

- um número residual de pagamentos ligado à implementação de pequenos contratos 
para estudos técnicos externos/inquéritos não pode ser executado devido à 
conclusão tardia das respetivas operações de adjudicação de contratos/contratação;

É de opinião que uma taxa de execução reduzida para dotações de pagamento ao abrigo 
do título III afeta o desenvolvimento dos projetos e atividades do Observatório e pode ter 
um impacto negativo nos resultados previstos; solicita, por conseguinte, ao Observatório 
que tome medidas imediatas para aumentar a taxa de execução das dotações de 
pagamento no futuro e mantenha a autoridade de quitação informada sobre os progressos 
registados;

Dotações transitadas

6. Acolhe favoravelmente a iniciativa do Observatório em continuar a reduzir o volume de 
dotações transitadas; reconhece, em particular, pelo seu Relatório Anual de Atividades 
que o Observatório tomou as seguintes medidas:

- foram realizadas cinco sessões de formação relativas a operações orçamentais e 
processos de adjudicação de contratos para os diferentes intervenientes financeiros 
e operacionais do Observatório,

- foram dadas instruções mais claras e mais estruturadas e instituídos procedimentos 
para a análise e a prevenção de dotações transitadas,

- o processo de adjudicação que tinha como objetivo a implementação do Programa 
de Trabalho Anual/Orçamento foi, tanto quanto possível, antecipado para que estes 
processos sejam realizados, como regra, durante o primeiro semestre do ano,

- foi recrutado um funcionário AD para aumentar a capacidade de planificação e de 
controlo das atividades do Observatório;
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Solicita, contudo, ao Tribunal de Contas que informe a autoridade de quitação sobre a 
eficácia destas medidas;

Sistema de contabilidade

7. Reconhece, pelas Contas Anuais Definitivas, que o Observatório implementou uma 
nova estrutura de receitas criada em ABAC, de forma a simplificar e a gerir melhor as 
ordens de cobrança;

8. Verifica ainda que o Observatório reviu o seu sistema de gestão baseado em atividades e 
definiu um sistema de contabilidade baseado nos custos; reconhece, em particular, que 
as aplicações ABAC e SAP CO foram configuradas em conformidade e que a fase de 
produção deve ter início no primeiro trimestre de 2011; solicita ao Observatório que 
informe a autoridade de quitação sobre os progressos efetuados nesta matéria;

Contratos públicos

9. Constata, pelas Contas Anuais Definitivas, que um número residual de pagamentos 
ligado à implementação de pequenos contratos para estudos técnicos externos/inquéritos  
não foi executado devido à conclusão tardia das respetivas operações de adjudicação de 
contratos/contratação, em consonância com o estado de avanço dos projetos do 
Programa de Trabalho do Observatório;

Desempenho 

10. Solicita ao Observatório que tenha devidamente em conta o nível de apresentação de 
relatórios ao planear as suas atividades; exorta, em especial, o Observatório a garantir 
que o Relatório Anual de Atividades traduz efetivamente o Programa de Trabalho Anual 
e que elaboração do orçamento por atividades (ABB) está em consonância com a 
estrutura organizacional da Agência, de forma a permitir o controlo da execução 
orçamental;

Avaliação de riscos

11. Verifica, com base no Relatório Anual de Atividades, que o Observatório aprovou uma 
metodologia global para proceder à identificação e à avaliação de riscos, enquanto 
ferramenta para melhorar a gestão de risco no Observatório; solicita, contudo, ao 
Tribunal de Contas que informe a autoridade de quitação sobre a eficácia das medidas 
tomadas pelo Observatório; solicita também ao SAI que verifique devidamente se o 
registo de riscos central foi efetivamente criado, em consonância com as recomendações 
e requisitos do SAI, tal como previsto pelas Normas de Controlo Interno do 
Observatório;

Auditoria interna

12. Reconhece que, em 2010, o SAI realizou uma auditoria à gestão dos resultados em 
matéria de comunicação externa, de forma a avaliar e a garantir os controlos internos 
aplicáveis aos resultados em matéria de comunicação externa; observa, em particular, 
que têm sido publicados, ao longo dos anos, vários documentos estratégicos que 
abrangem a área de comunicação, mas não foram relacionados com o Programa de 
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Trabalho Anual de 2010 e o Programa de Trabalho Plurianual para o período de 2010-
2012, e que não foi prevista nenhuma atualização periódica dos grupos-alvo ao longo do 
ciclo de vida dos documentos previstos, apesar de solicitado pela Estratégia de 
Comunicação do Observatório;

13. Neste sentido, exorta o Observatório a relacionar a sua futura Estratégia de 
Comunicação com os seus documentos de planificação (pluri)anual e a rever 
regularmente as necessidades dos grupos-alvo;

14. Reconhece que o Observatório ainda necessita de implementar cinco recomendações 
«muito importantes» das auditorias do SAI sobre «Gestão de subvenções» (realizadas 
em 2009) e sobre a «Preparação para a Mudança» (2008); manifesta a sua preocupação 
porque, no diz respeito a três recomendações «muito importantes», a implementação 
está atrasada e a data definida pelo Observatório no seu plano de ação original já foi 
ultrapassada; regista ainda que foi comunicada a implementação de mais uma 
recomendação pelo Observatório no final de 2010 e aguarda um acompanhamento por 
parte do SAI com o objetivo de confirmar a sua efetiva implementação; insta, por 
conseguinte, o Observatório a tomar medidas imediatas para retificar a situação e 
informar a autoridade de quitação relativamente às medidas tomadas;

15. Observa ainda que o Observatório rejeitou uma recomendação relativa ao cumprimento 
do Acordo de Subvenções; insta, por conseguinte, o Observatório a explicar a sua 
decisão à autoridade de quitação;

o
o o

16. Chama a atenção para as suas recomendações constantes dos anteriores relatórios de 
quitação apresentadas no anexo desta resolução;

17. Remete, no que toca a outras observações que acompanham a sua decisão de quitação e 
que são de natureza horizontal, para a sua resolução de ...2012 sobre o desempenho, a 
gestão financeira e o controlo das agências.
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Anexo
Recomendações do Parlamento Europeu dos últimos anos

Observatório Europeu da 
Droga e da 

Toxicodependência
2006 2007 2008 2009

Desempenho

-Os princípios orçamentais da 
anualidade e da especificação não 
foram cumpridos de forma 
rigorosa: um número elevado de 
transferências de dotações entre 
rubricas orçamentais e, em muitos 
casos, a documentação de apoio 
não era suficientemente detalhada

n.a.

-Solicita à Agência que defina objetivos 
SMART e indicadores RACER, e elabore um 
diagrama de Gannt→ promovendo uma 
abordagem direcionada para os resultados

-Solicita ao Observatório que elabore uma parte 
do diagrama de Gannt da programação para 
cada uma das suas atividades operacionais

Gestão orçamental e 
financeira

-As regras para adjudicação de 
contratos não foram 
implementadas de forma rigorosa

-O Observatório está em desacordo com a Noruega 
relativamente ao cálculo da contribuição financeira 
desta para a participação nos trabalhos do 
Observatório. O Observatório deve procurar 
resolver este desacordo, logo que possível, visto 
que tem um impacto sobre o orçamento e sobre as 
demonstrações financeiras do Observatório (a 
estimativa do Observatório é de 80 000 euros 
superior à das autoridades norueguesas)

n.a.

-Solicita ao Observatório que institua 
instrumentos e procedimentos adequados para 
análise de potenciais transições, e que melhore 
a programação e controlo de atividades com 
vista a reduzir as transições
-O Tribunal de Contas reportou 339 000 euros 
em prorrogações na dotação de 2009 para as 
despesas administrativas do título II (26 %)

Recursos humanos. n.a. n.a. n.a.

-Solicita ao Observatório que assegure uma 
implementação consistente do processo de 
notação do pessoal aprovado

Auditoria interna n.a. n.a.

-Solicita ao Observatório que cumpra 26 das 41 
recomendações elaboradas pelo Serviço de 
Auditoria Interna em 2006: ou seja, controlo de 
qualidade da nova localização, precauções 
relativas a danos causados por inundações, um 
plano de continuidade das atividades e 
investimento em equipamento; a 
implementação de normas de controlo internas 
(promoções de pessoal, notação do pessoal, 
gestão do risco)

-Solicita ao Observatório que informe a 
autoridade de quitação sobre os progressos 
registados na gestão do risco e na análise de 
risco anual

-Solicita ao Observatório que aplique sem 
demora 9 recomendações muito importantes e 
que informe a autoridade de quitação sobre os 
progressos registados
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