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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 a conclusão do Tribunal de Contas segundo a qual as contas da 

Agência Ferroviária Europeia («a Agência») relativas ao exercício de 2015 são, em todos 

os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares; 

2. Verifica que o orçamento anual da Agência para 2015 era de 26,3 milhões de EUR em 

dotações para autorizações e pagamentos e que as taxas médias de execução foram de 

99,1% em dotações para autorizações (incluindo dotações transitadas) e de 89,78% em 

dotações para pagamentos (90,59% das dotações autorizadas em 2015); regista ainda que 

10,07 % das dotações transitadas para 2016 dizem essencialmente respeito a despesas 

operacionais e que foram executados 96,3 % das dotações transitadas de 2014; 

3. Regista uma melhoria em relação a 2014 no que se refere às dotações transitadas (18,98% 

no título II em comparação com 24,53% em 2014 e 29,42% em comparação com 37,93% 

em 2014 no título III); congratula-se com o facto de terem sido atingidos os limites 

indicativos utilizados pelo Tribunal de Contas para avaliar a execução orçamental ao 

nível das transições (10% no título 1, 20% no título 2 e 30% no título 3);  

4. Lamenta que apenas 92,6% das faturas tenham sido pagas dentro do prazo fixado de 30 

dias, devido ao atraso no seu processamento pelo pessoal da Agência, à falta de liquidez e 

ao desacordo com os fornecedores quanto ao seu conteúdo; 

5. Lamenta que ainda não tenham sido postas em prática medidas corretivas respeitantes às 

observações do Tribunal de Contas de 2013 sobre a localização da Agência em Lille e 

Valenciennes; lamenta igualmente que a recomendação sobre o reforço dos 

procedimentos de recrutamento também ainda não tenha sido implementada; 

6. Lamenta que ainda não tenha sido alcançada a plena conformidade com as normas de 

controlo interno e que várias atividades com prioridade para 2015 ainda não tenham sido 

finalizadas, como, por exemplo, um procedimento de descrição de funções, um sistema 

de gestão de competências e um procedimento para a gestão de incidentes; 

7. Toma nota dos resultados do segundo exercício de aferimento relativo aos lugares da 

Agência, segundo o qual 21,14% dos postos de trabalho estão afetados ao apoio 

administrativo e à coordenação, 64,61% às funções operacionais e 14,25% às tarefas 

financeiras e de controlo; lamenta a diminuição da proporção de pessoal diretamente 

afetado a funções operacionais; 

8. Salienta o papel estratégico da Agência na melhoria da competitividade do transporte 

ferroviário em relação aos outros modos de transporte, reduzindo as barreiras 

administrativas e técnicas, incentivando a entrada no mercado e garantindo a não 

discriminação, utilizando os fundos públicos de forma mais eficiente em serviços de 

transporte público ferroviário e através de uma melhor governação das infraestruturas; 
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9. Recorda o papel da Agência na garantia da segurança e da interoperabilidade do sistema 

ferroviário europeu; congratula-se com o papel da Agência no acompanhamento do 

desenvolvimento, testagem e execução do Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 

Ferroviário (ERTMS), bem como na avaliação dos seus projetos específicos; observa, 

além disso, que uma revisão do papel (por exemplo, enquanto balcão único para a 

autorização de veículos e a certificação de segurança) e das competências da Agência faz 

parte do quarto pacote ferroviário; salienta que, à medida que são conferidas maiores 

responsabilidades à Agência, é necessário atribuir-lhe os recursos financeiros, materiais e 

humanos necessários para desempenhar as suas funções novas e adicionais de forma 

eficiente e eficaz; regista com preocupação a contradição entre a legislação recentemente 

aprovada que alarga o âmbito das responsabilidades da Agência e os cortes orçamentais 

que lhe serão aplicados no âmbito do quadro financeiro plurianual 2014-2020; 

10. Apoia a iniciativa tomada pela Agência em 2015 de criar um novo processo para obter 

um maior empenhamento dos Estados-Membros e das partes interessadas no 

desenvolvimento do programa de trabalho de 2016; congratula-se com o lançamento da 

plataforma de partes interessadas do ERTMS e recorda que o ERTMS é crucial para a 

realização de um espaço ferroviário europeu único; salienta, por conseguinte, que uma 

otimização da coordenação do desenvolvimento e implantação do ERTMS que assegure 

um sistema ERTMS único, transparente, estável, acessível e interoperável em toda a 

Europa é uma prioridade fundamental;  

11. Congratula-se com a abordagem proactiva da Agência, que criou uma task force para 

preparar a provável adoção em 2016 do quarto pacote ferroviário, do novo Estatuto da 

Agência e do alargamento do seu papel;  

12. Congratula-se com o programa orientado para a “limpeza” das regulamentações nacionais 

a fim de reduzir o impacto das barreiras existentes entre os Estados-Membros ou de as 

eliminar; 

13. Apoia os progressos realizados pela Agência no sentido de uma maior cooperação com a 

Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) e a Agência Europeia para a 

Segurança da Aviação (AESA), a fim de desenvolver uma cultura comum de segurança; 

14. Recorda a posição do Parlamento Europeu no processo orçamental no que se refere à 

recuperação do montante total transferido do Mecanismo Interligar a Europa para o 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos; 

15. Lamenta que continuem a faltar declarações de interesses relativas a vários membros do 

conselho de administração e insta a Agência a publicá-las sem demora; 

16. Congratula-se com o facto de a Agência ter dado início à implementação do plano de 

ação definido na sua estratégia antifraude; lamenta, contudo, que, com a exceção da 

direção, a taxa de participação do pessoal nas atividades de formação em matéria de 

prevenção da fraude tenha sido reduzida; 

17. Toma nota de que a Agência adotou um sistema integrado de gestão com base nas 

condições especificadas nas normas de controlo interno e nas normas ISO da série 9001; 

18. Observa que a avaliação de risco de 2015 salientou os riscos relacionados com o 
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alargamento do mandato da Agência tendo em conta a entrada em vigor do pilar técnico 

do quarto pacote ferroviário, bem como os riscos de potenciais questões de segurança 

com impacto nos desafios da interoperabilidade e da inovação que afetam a 

competitividade dos caminhos-de-ferro; 

19.  Propõe que o Parlamento dê quitação ao Diretor Executivo da Agência pela execução do 

orçamento da Agência para o exercício de 2015. 
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