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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 2009 são fiáveis e considerar que as 
operações subjacentes são, em todos os aspectos materialmente relevantes, legais e 
regulares;

2. Regista que a Agência recebeu 16 060 000 euros em dotações para autorizações e para 
pagamentos provenientes do orçamento da UE para o exercício de 2009;

3. Lamenta que a Agência não tenha mais uma vez abordado o problema das dotações 
transitadas de um exercício para o seguinte; considera que uma transição de 41% do 
Título II (imobiliário, tratamento de dados e outras despesas administrativas) e 61% do 
Título III (despesas operacionais) constitui uma violação grave do princípio orçamental da 
anualidade; está decepcionado por a resposta da Agência reafirmar simplesmente o 
problema;

4. Está preocupado com o facto de o Tribunal assinalar mais uma vez anulações e atrasos nos 
procedimentos de adjudicação de contratos, atrasos recorrentes na execução dos 
pagamentos e alterações significativas introduzidas no programa anual de trabalho ao 
longo do exercício; considera que a resposta da Agência a estes pontos é vaga e 
inadequada; 

5. Observa que a inexistência de um sistema centralizado para registar as facturas recebidas 
contribuiu significativamente para os atrasos na execução dos pagamentos; congratula-se 
com o compromisso da Agência de implementar um sistema centralizado de registo a 
partir de 1 de Setembro de 2010;

6. Lamenta as insuficiências na gestão do inventário do activo fixo identificadas pelo 
Tribunal, mas regista a garantia da Agência de que isto será solucionado nas contas de 
2010;  considera que a incerteza sobre a localização de activos fixos é outra ilustração dos 
problemas e custos adicionais decorrentes da utilização de dois locais;

7. Manifesta a sua preocupação perante o desrespeito do Estatuto dos Funcionários e das 
suas normas de execução ao se alterar retroactivamente o local de origem de três agentes; 
convida a Agência a recuperar todos os pagamentos injustificados;

8. Propõe, no entanto, que o Parlamento dê quitação ao Director da Agência Ferroviária 
Europeia quanto à execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.


