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O seguinte texto deverá ser aditado em anexo à proposta de resolução

Anexo

Projectos de declarações comuns na sequência do trílogo de 18 de Abril de 2007

1. Projecto de declaração comum sobre as agências comunitárias

"1. Para uma melhor clareza e transparência, os dois ramos da autoridade orçamental 
convidam a Comissão a fornecer anualmente, juntamente com o anteprojecto de 
orçamento, uma panorâmica orçamental que cubra todas as actuais e futuras agências 
comunitárias, assim como outros organismos que se insiram no âmbito do artigo 185º 
do Regulamento Financeiro e as agências executivas. Esta panorâmica deveria incluir 
informações orçamentais relativas aos seus actos de base, os indicadores orçamentais 
mais importantes e o número de efectivos, bem como a proporção entre as despesas 
operacionais e as despesas administrativas.

2. Os dois ramos da autoridade orçamental recordam à Comissão que deve aplicar uma 
análise exaustiva dos custos e benefícios, respeitar escrupulosamente e promover o 
procedimento previsto no nº 47 do AII antes de criar novas agências.
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3. No que respeita às agências descentralizadas, os dois ramos da autoridade orçamental 
recordam aos directores executivos e aos Conselhos de Administração dessas agências 
a sua responsabilidade em apresentar pedidos orçamentais realistas, de acordo com as 
verdadeiras necessidades e evitando a sobreorçamentação.

4. Os dois ramos da autoridade orçamental convidam a Comissão a avaliar regularmente 
as agências comunitárias existentes, debruçando-se prioritariamente sobre a sua 
rentabilidade, e a aceder a analisar a avaliação do estudo preparado pela Comissão 
para um número seleccionado de agências. Os critérios para a selecção das agências 
que devem ser avaliadas poderão estar a exceder uma relação definida entre as 
despesas operacionais e as administrativas, dado que as agências estão a manifestar 
problemas específicos nos relatórios do Tribunal de Contas e no processo de quitação. 
Os resultados destas análises e, eventualmente, de outras a efectuar por outras 
instituições deveriam ser debatidos todos os anos no trílogo, em Outubro, o mais 
tardar.

5. Os dois ramos da autoridade orçamental convidam a Comissão a pôr em prática as 
cláusulas de revisão previstas no seu regulamento específico. A autoridade orçamental 
irá avaliar se a estratégia existente sobre as agências descentralizadas deve prosseguir.

6. Para além das conclusões do trílogo de 7 de Maio de 2007 tendo em vista o posterior 
desenvolvimento do procedimento previsto no ponto 47 do AI de 17 de Maio de 2006, 
as instituições acordam, em princípio, a estabelecer um procedimento que aplique o 
nº 47 do AII no âmbito dos futuros trílogos".

2. Projecto de declaração comum sobre o Frontex

"O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão salientam que caso haja uma 
situação de pressão urgente excepcional nas fronteiras externas que exija a intervenção 
de uma Equipa de Intervenção Rápida nas Fronteiras (Rabit) e de eventual 
insuficiência dos recursos financeiros no orçamento da Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União 
Europeia (Frontex) para o fazer, se devem explorar todas as possibilidades para 
garantir o financiamento. A Comissão irá verificar com extrema urgência se se pode 
efectuar uma eventual reafectação de fundos. No caso de se tornar necessária uma 
decisão da autoridade orçamental, a Comissão irá dar início a um processo que esteja 
de acordo com as disposições do Regulamento Financeiro, nomeadamente os seus 
artigos 23º e 24º, a fim de garantir uma decisão atempada dos dois ramos da 
autoridade orçamental sobre os meios a disponibilizar para um financiamento 
suplementar do Frontex com vista à reafectação de uma equipa Rabit. A autoridade 
orçamental empenha-se em actuar o mais rapidamente possível dado o carácter 
urgente da situação."

------------------------

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


