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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos atingiu um elevado 
grau de execução do orçamento, tanto em dotações para autorizações como para 
pagamentos, respectivamente 97% e 95%; assinala que, em relação ao exercício anterior,
o orçamento sofreu um aumento de 9 milhões de euros; 

2. Lamenta, contudo, que tenha sido transitado um montante de 15,5 milhões de euros em
dotações para autorizações, que representam 23% do orçamento de 2008; recorda que, em 
2007, a Autoridade já tinha transitado cerca de 16% do orçamento de 2007 para o 
exercício de 2008; insiste, neste contexto, no princípio da anualidade, estabelecido no 
regulamento financeiro, que se aplica a todas as instituições Comunidade Europeia; incita 
a Autoridade a melhorar a sua gestão orçamental de modo a não transitar verbas tão 
volumosas;

3. Salienta que o papel da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos é fornecer 
aconselhamento científico independente em todos os domínios com um impacto directo ou 
indirecto sobre a segurança alimentar, incluindo a saúde e bem-estar animal e a fito-
protecção e que é necessário comunicar o aconselhamento científico de forma adequada;

4. Observa que o quadro de pessoal aprovado prevê 335 lugares em 2008, dos quais 318 
foram preenchidos até ao final de 2008 o que representa o recrutamento de 45 agentes 
temporários em relação a 2007; que foram recrutadas 40 agentes adicionais (auxiliares, 
contratuais, peritos nacionais destacados) para apoiar a Autoridade na sua actividade;

5. Toma nota do segundo inquérito ao pessoal lançado em Outubro de 2008 a fim de avaliar 
o ambiente de trabalho na Autoridade; declara-se satisfeito com o aumento do nível de 
participação, que passou de 44% em 2007 para 55% em 2008; incita o Comité de pessoal 
a efectuar regularmente tais inquéritos a fim de aumentar o nível de participação e espera 
que a direcção da Autoridade inclua esses resultados na gestão do pessoal e no trabalho 
diário;

6. Com base nos dados disponíveis, entende que pode ser dada quitação ao Director 
Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução do 
orçamento da AESA para o exercício de 2008.


