
AD\890681PT.doc PE476.007v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Transportes e do Turismo

2011/2229(DEC)

7.2.2012

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Transportes e do Turismo

dirigido à Comissão do Controlo Orçamental

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Ferroviária Europeia 
para o exercício de 2010
(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Relator de parecer: Knut Fleckenstein



PE476.007v02-00 2/4 AD\890681PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\890681PT.doc 3/4 PE476.007v02-00

PT

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 o facto de o Tribunal de Contas concluir que as contas da Agência 
Ferroviária Europeia relativas ao exercício de 2010 são fiáveis e que as operações 
subjacentes são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares;

2. Constata que a Agência dispunha de dotações para autorizações e de dotações para 
pagamentos no valor de 24 100 000 milhões de euros a título do orçamento da União para 
2010 e que o seu pessoal foi aumentado de 125 para 142 funcionários;

3. Manifesta a sua preocupação relativamente ao facto de a Agência ter transferido o 
avultado montante de 5 500 000 milhões de euros do exercício de 2010 para o exercício 
de 2011; considera que esta transferência de dotações constitui uma grave violação do 
princípio orçamental da anualidade;

4. Considera que, face à crise financeira, se revela extremamente importante otimizar a 
utilização das dotações orçamentais e insta a Comissão e a Agência a analisarem e a 
definirem as verdadeiras necessidades orçamentais da Agência para esta poder 
desempenhar todas as tarefas que lhe foram cometidas;

5. Recorda que, já aquando dos exercícios orçamentais de 2008 e 2009, a Agência tinha 
transferido um montante avultado de dotações para o exercício seguinte; considera que 
estas graves violações do princípio orçamental da anualidade não poderão continuar a ser 
aceites no futuro e que, em caso de uma nova violação do referido princípio orçamental, 
se impõe recusar a concessão de quitação; insta a Agência a adotar, sem demora, as 
medidas necessárias para corrigir esta situação;

6. Parte do princípio de que as críticas formuladas pelo Tribunal de Contas acerca das contas 
da Agência relativas ao exercício de 2009 no tocante à contabilidade e à orçamentação 
foram sanadas;

7. Chama a atenção da Agência para o Relatório do Parlamento Europeu, de 15 de abril de 
2011, sobre a quitação pelo exercício de 2009: desempenho, gestão financeira e controlo 
das agências da UE e exorta a Agência a respeitá-lo;

8. Propõe, no entanto, que o Parlamento dê quitação ao Diretor Executivo da Agência 
Ferroviária Europeia quanto à execução do orçamento da Agência para o exercício de 
2010.
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