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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. Acolheu sempre positivamente o fornecimento de informações, de uma forma 
profissional, fiável e independente, pela Agência Europeia do Ambiente a todas as 
instituições da UE, aos Estados-membros e aos órgãos decisórios, e espera que este 
profissionalismo se mantenha no futuro;

2. Volta a referir que, em 2010, a Agência colocou uma tónica especial na Vigilância Global 
do Ambiente e da Segurança (GMES), no Ano Internacional da Biodiversidade 
(nomeadamente através do projeto Green Facade), na plataforma Eye on Earth e no 
Relatório sobre o Estado do Ambiente de 2010 (SOER), utilizando, para o efeito, 
subvenções da UE, repartidas por temáticas, segundo o método previsto pelo legislador e 
pela autoridade orçamental da União;

3. Considera, a este respeito, que a quitação constitui um instrumento válido do Parlamento 
Europeu para avaliar a correta utilização das subvenções da UE, com base em argumentos 
factuais e relevantes; neste contexto, relembra as normas vigentes, nomeadamente o 
Estatuto dos Funcionários e o Regime Aplicável aos outros Agentes das Comunidades 
Europeias, o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias, o regulamento de base da Agência e, por fim, políticas e procedimentos 
específicos estabelecidos pela AEA;

4. Manifesta a firme convicção de que, caso ocorram situações de incumprimento, deverão 
ser tomadas as devidas diligências; nestes casos, considera que a Agência deve elaborar 
um plano de ação com vista a corrigir estas irregularidades, cabendo ao Parlamento 
Europeu monitorizar a sua implementação; considera que cabe igualmente ao Parlamento 
Europeu ou o legislador europeu resolver estes problemas através da alteração dos 
regulamentos e das disposições legislativas, por forma a eliminar eventuais lacunas; 

5. Tomou conhecimento da vasta e detalhada correspondência entre as várias hierarquias de 
decisão da AEA, nomeadamente o Conselho de Administração e o Diretor Executivo, e o 
relator da comissão CONT, antes e após a decisão, tomada em sessão plenária, de adiar a 
concessão de quitação;

6. Reitera, porém, que o Tribunal de Contas Europeu não emitiu quaisquer observações 
particulares sobre as contas da Agência referentes ao ano de 2010, razão pela qual as 
considera fiáveis, legais e regulares.

7. Salienta que a comissão competente quanto à matéria de fundo está em estreito contacto 
com a Agência, convidando o Diretor Executivo para uma troca de pontos de vista pelo 
menos uma vez por ano, nomeando uma pessoa de contacto de entre os seus membros e 
visitando a Agência de forma regular; menciona que a última visita ocorreu em setembro 
de 2011;
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8. Neste contexto, solicitou à Agência que prosseguisse os esforços para desenvolver os seus 
métodos de comunicação, a fim de atrair uma maior cobertura mediática para as suas 
conclusões sobre importantes questões ambientais; encoraja a Agência a desenvolver 
técnicas de comunicação mais inovadoras de modo a estimular o debate público; 

9. Sublinha que a Agência deve estabelecer contactos adequados com partes interessadas e 
cooperar com intervenientes como organizações externas; refere que essas atividades não 
foram enquadradas pelas normas e medidas pertinentes a fim de excluir o possível risco 
para a reputação; saúda, portanto, o compromisso assumido pelo Conselho de 
Administração e pelo Diretor Executivo no sentido de tomar medidas adequadas para 
eliminar estes riscos o mais rapidamente possível; 

10. Saúda, de um modo geral, o acordo sobre a declaração conjunta e a abordagem comum, 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, sobre as agências descentralizadas; 
relembra que alguns elementos relevantes para a quitação já foram tratados e aceites; 
considera que o roteiro de acompanhamento da abordagem comum terá em devida conta 
estas questões;

11. Considera que a decisão de conceder quitação à AEA não pode ser baseada em requisitos 
suplementares, como orientações da OCDE, pois a implementação desses requisitos não 
foi oficialmente requerida pelo legislador europeu ou por disposições específicas dentro 
da própria Agência no âmbito do respetivo processo de quitação; convida as instituições 
europeias a verificar se é aconselhável incorporar e exigir o cumprimento de orientações 
suplementares num eventual quadro comum para todas as instituições e organismos 
europeus; 

12. Considera, com base nos dados disponíveis, que pode ser concedida quitação ao Diretor 
Executivo da Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da AEA para o 
exercício de 2010.


