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22.4.2015 A8-0070/4 

Alteração  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda a importância das tarefas 

executadas pelas agências e o seu impacto 

direto na vida quotidiana dos cidadãos da 

União, a autonomia das agências, 

nomeadamente as agências de regulação e 

as responsáveis pela recolha independente 

de informação, e que o principal objetivo 

da criação de agências descentralizadas era 

a realização de avaliações técnicas e 

científicas independentes; realça que o 

papel das agências executivas é o de ajudar 

a Comissão a gerir os programas da UE 

em nome da própria União; solicita à 

Comissão e à Rede das Agências da União 

(a "Rede") que melhorem as suas políticas 

de comunicação de forma a assegurar que 

as agências eficazmente com os cidadãos, a 

fim de aumentar a perceção da 

produtividade e das realizações; 

1. Recorda a importância das tarefas 

executadas pelas agências e o seu impacto 

direto na vida quotidiana dos cidadãos da 

União, a autonomia das agências, 

nomeadamente as agências de regulação e 

as responsáveis pela recolha independente 

de informação, e que o principal objetivo 

da criação de agências descentralizadas era 

a realização de avaliações técnicas e 

científicas independentes; realça que o 

papel das agências descentralizadas é o de 

ajudar a Comissão a implementar as 

políticas da UE em nome da própria União; 

solicita à Comissão e à Rede das Agências 

da União (a "Rede") que melhorem as suas 

políticas de comunicação de forma a 

assegurar que as agências eficazmente com 

os cidadãos, a fim de aumentar a perceção 

da produtividade e das realizações; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Alteração  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Regista que o Tribunal de Contas ainda 

assinalou em sete casos um nível elevado 

de anulação de transições dos exercícios 

anteriores; observa que essas anulações 

indicam que as dotações foram transitadas 

com base numa estimativa exagerada das 

necessidades ou que não se justificavam; 

solicita à Rede que faça todos os possíveis 

para evitar futuras transições de dotações, 

concentrando-se particularmente sobre as 

agências que anularam transições de 

exercícios precedentes; 

18. Regista que o Tribunal de Contas ainda 

assinalou em sete casos um nível elevado 

de anulação de transições dos exercícios 

anteriores; observa que essas anulações 

indicam que as dotações foram transitadas 

com base numa estimativa exagerada das 

necessidades ou que não se justificavam; 

solicita às agências que façam todos os 

possíveis, especialmente para melhor 

implementar os processos da 

programação orçamental, por evitar 

futuras transições de dotações, 

concentrando-se particularmente sobre as 

agências que anularam transições de 

exercícios precedentes; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Alteração  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Constata que, segundo a Rede, a 

maioria das agências implementou a 

redução requerida de 5% do pessoal nos 

seus respetivos planos plurianuais de 

política de pessoal e insta-a a verificar se 

as agências que ainda não o fizeram 

tomam as medidas necessárias para 

implementar as reduções de pessoal o 

mais rapidamente possível; congratula-se 

com o facto de a Comissão ter criado um 

grupo adicional de reafetação de 5% do 

pessoal e insta a Rede a cooperar 

plenamente com a Comissão neste 

domínio; 

30. Toma conhecimento pela Rede de que 

a maior parte das agências já implementou, 

se bem que com grandes dificuldades, a 

redução requerida de 5 % do pessoal nos 

respetivos planos plurianuais de política de 

pessoal; lamenta que a Comissão tenha 

criado um grupo adicional de reafetação de 

5 % do pessoal, o que equivale à 

imposição de novos cortes aos quadros de 

efetivos das agências que vão para além 

da meta acordada de 5 %; 

Or. en 



 

AM\1058801PT.doc  PE555.122v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

22.4.2015 A8-0070/7 

Alteração  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Toma conhecimento pela Rede de 

que algumas agências já se deparam com 

sérias dificuldades no cumprimento dos 

seus mandatos devido aos limitados 

recursos colocados à sua disposição; 

observa com preocupação que será difícil 

as agências fornecerem o mesmo nível de 

qualidade do trabalho se este processo de 

reduções suplementares do pessoal 

prosseguir, tendo em conta que a União 

lhes está a confiar um número crescente 

de tarefas e responsabilidades; solicita à 

Comissão que reveja o seu plano no que 

diz respeito a reduções adicionais de 

pessoal e que o adapte em função do 

volume de trabalho e requisitos de 

recursos de cada agência; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Alteração  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Quitação 2013: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 30-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-B. Recorda a posição do Parlamento 

no processo orçamental, segundo a qual o 

pessoal financiado pelas taxas pagas pela 

indústria e, consequentemente, não 

financiado pelo orçamento da União não 

deve ser afetado pelo corte anual de 1 % 

aplicado pela União; considera que a 

Comissão deve diferenciar as agências 

que se financiam principalmente a partir 

do orçamento da União e propor um 

quadro distinto para as que se financiam 

sobretudo através das taxas cobradas à 

indústria, as quais devem ser 

proporcionais aos custos dos serviços 

prestados pela agência; 

Or. en 

 

 


