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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia da Segurança 
Marítima para o exercício de 2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência Europeia da Segurança Marítima 
relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência 
Europeia da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2010, acompanhado das 
respostas da Agência1,

– 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) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2002, que institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima3, nomeadamente o seu artigo 19.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 
dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

1. ... quitação ao Diretor da Agência Europeia da Segurança Marítima pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 2010;

2. Regista as suas observações na resolução que se segue;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta 
constitui parte integrante, ao Diretor Executivo da Agência Europeia da Segurança 
Marítima, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à 

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 52.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 208 de 5.8.2002, p. 1.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.



PE473.986v01-00 4/12 PR\880646PT.doc

PT

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 da Agência Europeia da Segurança Marítima relativas 
ao exercício de 2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência Europeia da Segurança Marítima 
relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência 
Europeia da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2010, acompanhado das 
respostas da Agência1,

– 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) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2002, que institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima3, nomeadamente o seu artigo 19.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 
dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

1. ... o encerramento das contas da Agência Europeia da Segurança Marítima relativas ao 
exercício de 2010;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor Executivo da 
Agência Europeia da Segurança Marítima, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia 
(série L).

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 52.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 208 de 5.8.2002, p. 1.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Agência Europeia da Segurança Marítima para o 
exercício de 2010
(C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as contas anuais definitivas da Agência Europeia da Segurança Marítima 
relativas ao exercício de 2010,

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Agência 
Europeia da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2010, acompanhado das 
respostas da Agência1,

– 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) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2, nomeadamente o seu artigo 185.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de junho de 2002, que institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima3, nomeadamente o seu artigo 19.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 
dos Transportes e do Turismo (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 
Executivo da Agência Europeia para a Segurança Marítima pela execução do orçamento 

                                               
1 JO C 366 de 15.12.2011, p. 52.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 208 de 5.8.2002, p. 1.
4 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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da Agência para o exercício de 20091, e que, na resolução que acompanha a decisão de 
quitação, o Parlamento, entre outros aspetos:

- convida a Agência a considerar a introdução de um diagrama de Gantt na 
programação de cada uma das suas atividades operacionais, tendo em vista indicar 
concisamente o tempo despendido por cada membro do pessoal em cada projeto e 
encorajar uma abordagem orientada para os resultados; solicita à Agência que 
informe a autoridade de quitação das medidas tomadas pela Agência a este 
respeito;

- exorta a Agência a aplicar corretamente os procedimentos de adjudicação de 
contratos, mas congratula-se com o facto de, no seu relatório anual relativo a 
2009, a Agência ter incluído um anexo específico sobre os procedimentos 
negociados, com o objetivo de informar a autoridade orçamental;

C. Considerando que o orçamento da Agência para 2010 foi de 54 400 000 euros, 
comparativamente a 53 300 000 euros em 2009, o que representou um decréscimo de 
6,1 %; considerando que a contribuição da União Europeia para o orçamento da 
Agência para 2010 foi de 31 949 360 euros, comparativamente a 24 435 000 euros em 
20092, o que representou um aumento de 30,75 %,

Gestão orçamental e financeira

1. Observa que a Agência recebeu 54 400 000 euros em dotações de autorização e 
50 600 000 euros em dotações de pagamento; assinala que, comparando com 2009, isso 
representa um aumento de 11,21 % em dotações de autorização e um decréscimo de 
5,33 % em dotações de pagamento;

2. Reconhece, a partir do Tribunal de Contas, que o orçamento da Agência para 2010 
ascendeu a 50 100 000 euros, enquanto a Agência anunciou ter recebido 
54 400 000 euros em dotações de autorização e 50 600 000 euros em dotações de 
pagamento para 2010; solicita à Agência e ao Tribunal de Contas que informem a 
autoridade de quitação sobre o montante exato relativo ao orçamento da Agência para 
2010 e que expliquem o que sucedeu com o conflito de dados nos relatórios da Agência 
e do Tribunal de Contas; 

3. Assinala, a partir do relatório da Agência sobre a gestão orçamental e financeira, que, 
em 2010, a Agência tinha uma taxa de execução orçamental de 98 % no que diz respeito 
às dotações de autorização, e de 89 % no que diz respeito às dotações de pagamento; 
assinala também que, comparadas com 2009, as taxas de execução orçamental da 
Agência aumentaram tanto no caso das dotações de autorização (+ 4 %) como no caso 
das dotações de pagamento (+ 8 %); insta a Agência a tomar as medidas necessárias de 
forma a melhorar ainda mais a sua execução orçamental e a manter a autoridade de 
quitação regularmente informada acerca desta matéria;

Transições

                                               
1 JO L 250 de 27.9.2011, p. 181.
2 JO L 64 de 12.3.2010, p. 615.
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4. Assinala, a partir do relatório da Agência sobre a gestão orçamental e financeira, que o 
montante de dotações transitadas de 2010 para 2011 para cobrir autorizações não pagas 
no final do ano ascendeu a 1 214 272,92 euros; compreende, a partir da Agência, que 
este nível de transições é 43 % mais baixo do que em 2009; solicita, contudo, à 
Agência, que tome novas medidas no sentido de diminuir as suas transições e de 
respeitar o princípio da anualidade;

5. Lamenta que o Tribunal de Contas não tenha mencionado as dotações da Agência 
transitadas e anuladas no seu relatório sobre as contas anuais da Agência para o 
exercício de 2010;

Compromissos «a posteriori»

6. Reconhece que, na sequência do pedido do Parlamento, a Agência incluiu no seu 
relatório anual informação específica sobre autorizações orçamentais a posteriori (ou 
seja, compromissos jurídicos que foram estabelecidos antes de as autorizações 
orçamentais correspondentes terem sido aprovadas); assinala os esforços da Agência 
para reduzir as autorizações orçamentais a posteriori (de mais de 20 em 2007 para 5 em 
2010); mas manifesta a sua preocupação relativamente ao facto de essas autorizações 
representarem uma infração ao n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento Financeiro-Quadro 
e de a Agência manter este problema desde 2006;

Procedimentos de adjudicação de contratos

7. Observa, a partir do relatório anual da Agência, que a unidade dos Assuntos Jurídicos e 
Financeiros tratou um total de 54 procedimentos de adjudicação de contratos em 2010;

8. Insta a Agência a aplicar corretamente os procedimentos de adjudicação de contratos e a 
assegurar os dados adequados sobre procedimentos de concursos públicos previstos no 
seu Programa de Trabalho Anual (PTA); considera, em especial, preocupante o facto de 
o PTA não divulgar explicitamente toda a informação referida no Regulamento 
Financeiro e nas normas de execução; lembra a Agência que, se uma decisão de 
financiamento sobre adjudicações operacionais planeadas não for apoiada 
adequadamente por dados subjacentes, tal situação poderá pôr em causa a validade da 
decisão da Agência; assinala, com base na Agência, que a partir de 2011 foi introduzido 
um anexo específico no programa de trabalho definitivo, com uma indicação da dotação 
orçamental global reservada às adjudicações de contratos durante o ano, um número 
indicativo de contratos e prazos indicativos agrupados por atividades;

9. Apela à Agência que assegure ao Conselho de Administração relatórios precisos e em 
tempo devido, acerca de procedimentos negociados; reconhece que, de facto, os 
procedimentos negociados da Agência, que devem ser usados em condições 
rigorosamente definidas, não são necessariamente relatados ao Conselho de 
Administração;

Recursos humanos
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10. Manifesta a sua preocupação com o facto de a independência do contabilista da Agência 
ter sido posta em causa em 2010; observa que, de facto, durante o ano:

- a nomeação do contabilista da Agência era ainda «provisória» no início de 2010;
- as suas responsabilidades ainda não estavam formalmente definidas; e
- a avaliação do desempenho dos seus deveres foi feita pelo Diretor da Agência sem 

qualquer envolvimento do Conselho de Administração;

11. Congratula-se com a decisão do Conselho de Administração da Agência, de 14 de junho 
de 2010, de formalizar a nomeação do contabilista da Agência; assinala a decisão do 
Conselho de Administração da Agência, de 10 de novembro de 2011, alterando a 
disposição geral para a implementação do artigo 43.º do Estatuto dos Funcionários que 
clarifica o papel do Conselho de Administração relativamente ao contabilista;

12. Sublinha, contudo, que persistem algumas insuficiências relativamente ao contabilista 
da Agência, especialmente no que diz respeito à definição das suas responsabilidades e 
à avaliação do desempenho das suas funções; exorta, por isso, a Agência a resolver 
rapidamente esta situação e a informar regularmente a autoridade de quitação acerca das 
ações concretas e dos resultados respeitantes a esta questão;

Desempenho

13. Congratula-se com o facto de a Agência ter adotado, em março de 2010, o seu programa 
quinquenal de trabalho; assinala também que o relatório anual de 2010 da Agência 
relata, para cada atividade operacional, o contributo e o resultado da sua atividade e, 
para fins comparativos, cada entrada também fornece o contributo e o resultado 
previstos, tal como é referido no programa de trabalho da Agência para 2010;

14. Lamenta que, no seu relatório anual para 2010 o Tribunal de Contas não tenha feito 
referência às transferências orçamentais da Agência; considera que o elevado número de 
transferências orçamentais na Agência foi motivo de preocupação para o Parlamento 
durante os anos anteriores (49 em 2009, 52 em 2008 e 32 em 2007); pede, por 
conseguinte, ao Tribunal de Contas, que informe imediatamente a autoridade de 
quitação acerca da situação relativa às transferências de 2010;

15. Reitera o seu convite à Agência para que considere a introdução de um diagrama de 
Gantt na programação de cada uma das suas atividades operacionais, tendo em vista 
indicar concisamente o tempo despendido por cada membro do pessoal em cada projeto 
e encorajar uma abordagem orientada para os resultados; solicita à Agência que informe 
a autoridade de quitação das medidas tomadas pela Agência a este respeito;

Auditoria interna

16. Reconhece que a Agência continua a ter de implementar 15 recomendações «muito 
importantes» do Serviço de Auditoria Interna; manifesta a sua preocupação com o facto 
de a implementação de 8 dessas recomendações ter sido adiada por 6 a 12 meses e de 
uma delas ter sido rejeitada; assinala que as primeiras 11 recomendações «muito 
importantes» abrangem o processo de tomada de decisões jurídicas e financeiras, a 
gestão dos recursos humanos e as normas de controlo interno; assinala também que a 
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recomendação rejeitada diz respeito à responsabilidade pela avaliação do desempenho 
do contabilista; exorta, por isso, a Agência a explicar à autoridade de quitação as razões 
que levaram a esta rejeição e apela à Agência que tome medidas em relação às 
recomendações adiadas;

17. Assinala a iniciativa da Agência de partilhar uma função da Auditoria Interna 
(Capacidade de Auditoria Interna - CAI) com a Agência Comunitária de Controlo das 
Pescas;

18. Reconhece, em especial, que a CAI forneceu consultorias internas sobre questões de 
controlo interno, tais como:
- o desenvolvimento do Plano de Continuidade das Atividades para aplicações 

marítimas;
- o desenvolvimento do Plano de Continuidade das Atividades para atividades de 

apoio;
- o procedimento de registo de exceções;

Apela, portanto, à Agência para que informe a autoridade de quitação sobre os 
resultados concretos no seguimento das recomendações feitas pela CAI;

°
° °

19. Chama a atenção para as suas recomendações formuladas em relatórios de quitação 
prévios, tal como referido no anexo à presente resolução;

20. Remete, no respeitante às demais observações que acompanham a sua decisão de 
quitação, que são de natureza transversal, para a sua Resolução, de... de 2012, sobre o 
desempenho, a gestão financeira e o controlo das agências.
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Recomendações do Parlamento Europeu nos últimos anos

Agência Europeia da 
Segurança Marítima 2006 2007 2008 2009

Desempenho n.d. -Apresentação orçamental incorreta

-A Agência não elaborou um programa de trabalho 
plurianual e o seu programa de trabalho anual não 
corresponde à sua autorização orçamental.
-Apela à Agência para que defina objetivos SMART 
e indicadores RACER, e que introduza um diagrama 
de Gantt→ promovendo uma abordagem orientada 
para os resultados.
-Apela à Agência para que defina uma análise 
diacrónica das operações levadas a cabo este ano e 
nos anos precedentes.

-Apela à Agência para que considere a 
introdução de um diagrama de Gantt na 
programação de cada uma das suas atividades 
operacionais.
-Apela à Agência para que estabeleça uma 
comparação das operações que foram levadas 
a cabo durante o ano para o qual a quitação 
deve ser concedida e durante o exercício 
precedente.

Gestão orçamental e 
financeira

Os procedimentos para o 
estabelecimento do 
orçamento e o plano de 
estabelecimento não 
foram suficientemente 
rigorosos→ planeamento 
inadequado do 
recrutamento de pessoal e 
apresentação orçamental 
incorreta
-O princípio orçamental 
da exatidão não foi 
rigorosamente respeitado.
-Alguns contratos 
obtiveram um pré-
financiamento de 100 %: 
esta prática não se 
coaduna com os 
princípios de boa gestão 
financeira 

-Apresentação orçamental incorreta: para 
dotações diferenciadas, o orçamento não 
incluiu o calendário de pagamentos a efetuar 
no decurso de exercícios posteriores, por 
força de autorizações orçamentais concedidas 
em exercícios anteriores.

-Assumiram-se compromissos jurídicos antes 
das correspondentes autorizações 
orçamentais.

-Os procedimentos para o estabelecimento do 
orçamento não foram suficientemente 
rigorosos→ número elevado de transferências 
orçamentais (32 em 2007).

-Deficiências no planeamento e na monitorização 
das dotações de pagamento para atividades 
operacionais (foram anulados 7,5 milhões de euros).

-Apela à Agência para que intensifique a sua 
formação e os seus esforços de comunicação, a fim 
de evitar situações nas quais os compromissos 
jurídicos são introduzidos antes de as autorizações 
orçamentais correspondentes serem aprovadas.

-Apela à Comissão para que examine as formas de 
assegurar que o princípio da gestão de fundos com 
base nas necessidades seja implementado 

-O Tribunal de Contas assinalou o elevado 
número de transferências orçamentais 
em 2009 e exorta a Agência a melhorar a seu 
planeamento e monitorização, a fim de 
reduzir o número de transferências 
orçamentais.

-Exorta a Agência a aplicar corretamente os 
procedimentos de adjudicação de contratos.

Recursos humanos n.d.

-Questões de transparência nos 
procedimentos de recrutamento: No caso dos 
procedimentos de recrutamento auditados, os 
critérios de seleção e as notas mínimas que 
permitiriam aos candidatos passar à fase 
seguinte dos concursos não foram decididos 
antes do início do processo de avaliação

-Apela à melhoria da estratégia de recursos 
humanos→ Questões de transparência (ver Auditoria 
Interna).

- Assinala deficiências nos procedimentos de 
seleção de pessoal e exorta a Agência a 
corrigir as deficiências atuais.
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Anexo
Recomendações do Parlamento Europeu nos últimos anos

Agência Europeia da 
Segurança Marítima 2006 2007 2008 2009

Auditoria interna n.d. n.d.

-Apela à Agência para que tome medidas no sentido de 
cumprir 7 das 32 recomendações feitas pelo Serviço de 
Auditoria Interna → ou seja, a adoção das Disposições de 
Execução do Estatuto do Pessoal relativas ao recrutamento 
de agentes temporários em consonância com o Estatuto do 
Pessoal; controlos no procedimento de seleção para 
assegurar maior transparência e igualdade de tratamento 
dos candidatos; desenvolvimento de uma estratégia de 
progressão carreira.

- Apela à Agência para que implemente 
rapidamente as recomendações muito 
importantes do SAI, e salienta, em particular:
-previsão de planeamento estratégico e 

monitorização dos atores da Agência com 
uma panorâmica dos riscos da poluição 
residual por hidrocarbonetos;
-cumprimento dos procedimentos 

administrativos;
-análise de possíveis opções para a gestão do 

equipamento e avaliação do respetivo impacto 
financeiro e operacional;
-documentação das decisões de mobilização 

das embarcações;
-Assinala que as recomendações do SAI, que 
a Agência tem ainda que implementar, 
incluem o estabelecimento de:
-uma avaliação interna de risco;

um inventário de procedimentos internos 
existentes;
-um roteiro para o desenvolvimento e 

implementação dos procedimentos restantes;
-um registo dos procedimentos derrogatórios; 

e
-uma revisão do sistema de controlo interno.


