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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 
Europeia para a Segurança da Aviação relativas ao exercício de 2009 são fiáveis e que as 
operações subjacentes são, em todos os aspectos materialmente relevantes, legais e 
regulares;

2. Nota que a Agência recebeu 31 540 000 euros em dotações para autorizações e 
29 180 000 euros em dotações para pagamentos provenientes do orçamento para o 
exercício de 2009;

3. Constata, além disso, que o orçamento total da Agência aumentou em quase 20 %, de 102 
milhões de euros em 2008 para 122 milhões de euros em 2009, e que os seus efectivos 
aumentaram de 440 para 509;

4. Concorda que o elevado nível de dotações (65% das actividades operacionais) que 
transitaram para 2010 não respeita o princípio da anualidade;

5. Acolhe com agrado o compromisso da Agência de adoptar uma estrutura orçamental com 
base integral nos resultados ("orçamento baseado nas actividades"), que, como referido no
relatório do Tribunal, permitiria melhorar o acompanhamento do desempenho e a 
elaboração de relatórios;

6. Manifesta a sua preocupação com o facto de o Tribunal concluir que os procedimentos de 
selecção não se encontram suficientemente justificados e documentados, mas toma nota 
da garantia da Agência de que estão a ser aplicadas classificações mínimas fixas em todos 
os procedimentos de selecção desde Maio de 2010; 

7. Propõe, no entanto, que o Parlamento dê quitação ao director executivo da Agência 
Europeia para a Segurança da Aviação quanto à execução do orçamento da Agência para 
o exercício de 2009.


