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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 da Segurança Marítima relativas ao exercício de 2009 são fiáveis e considerar 
que as operações subjacentes são, no seu conjunto, legais e regulares;

2. Nota que a Agência recebeu 44 335 000 euros em dotações para autorizações e 
48 300 000 euros em dotações para pagamentos provenientes do orçamento da UE para o 
exercício de 2009;

3. Lamenta que, tal como em 2008, os procedimentos de elaboração do orçamento não 
tenham sido suficientemente rigorosos, o que deu origem a um elevado número de 
transferências orçamentais e um elevado nível de anulação de dotações de pagamento, 
indiciando insuficiências no planeamento e no acompanhamento, bem como o desrespeito 
do princípio orçamental da anualidade;

4. Toma nota do compromisso da Agência de melhorar o seu planeamento e monitorização 
de modo a reduzir o número de transferências; manifesta igualmente a sua preocupação 
em relação à elevada proporção de procedimentos de adjudicação de contratos por 
negociação que deveriam ter sido comunicados à autoridade orçamental; toma nota de que 
a Agência considera que a sua informação sobre procedimentos de adjudicação de 
contratos está agora em consonância com o disposto no Regulamento Financeiro;

5. Acolhe com agrado a adopção pela Agência de uma estratégia quinquenal visto que tal 
responde a observações formuladas no relatório precedente do Tribunal de Contas que 
foram aprovadas na resolução do Parlamento de 5 de Maio de 20101; convida a Agência a 
continuar a desenvolver indicadores-chave de desempenho;

6. Manifesta a sua preocupação com os resultados da auditoria efectuada aos procedimentos 
de recrutamento; toma nota da garantia da Agência de que os procedimentos foram 
actualizados; considera que num momento em que a Comissão propôs a atribuição de 
novas tarefas à Agência, é essencial que o recrutamento seja efectuado de modo 
transparente e não discriminatório; 

7. Propõe que o Parlamento dê quitação ao director executivo da Agência Europeia da 
Segurança Marítima pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2009.
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