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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 (o «Tribunal») segundo a qual as 
operações subjacentes às contas a Agência Europeia da Segurança Marítima («a 
Agência») relativas ao exercício de 2020 são legais e regulares, em todos os aspetos 
materialmente relevantes;

2. Observa que a Agência executou 79,15 milhões de EUR em dotações de autorização do 
exercício em curso, o que representa 98,9% do orçamento total do exercício, e 77,98 
milhões de EUR em dotações de pagamento do exercício em curso (96,1% do orçamento 
total); observa que 1,78% das dotações de pagamento foram anuladas, cumprindo assim 
o objetivo de anulação de menos de 5% fixado pela Comissão; congratula-se, além disso, 
com o decréscimo do número de pagamentos efetuados fora dos prazos estabelecidos1;

3. Congratula-se com a estratégia da Agência para 2020-2024, que lhe permitirá cumprir as 
suas missões de vigilância e segurança marítimas, contribuindo simultaneamente de 
forma eficiente para as prioridades digitais e ambientais da União; congratula-se, em 
particular, por a Agência ter elaborado – juntamente com a Agência Europeia do 
Ambiente – o primeiro Relatório Ambiental sobre o Transporte Marítimo Europeu, que 
recolhe informações verificadas sobre a pegada ambiental das atividades de transporte 
marítimo; louva o aperfeiçoamento contínuo do sistema THETIS-MRV pela Agência e 
frisa a importância de atribuir à EMSA os poderes e recursos necessários para monitorizar 
as declarações das emissões dos navios; saúda especialmente o facto de, pelo segundo 
ano consecutivo, a EMSA ter recolhido dados sobre as emissões de CO2 de navios com 
mais de 5 000 GT a operarem nas águas da UE e de ter publicado, em junho de 2020, 
informações sobre mais de 12 000 navios, graças ao THETIS-MRV; assinala, além disso, 
que com capacidade adicional, a Agência poderia desempenhar um papel ainda mais 
importante na atenuação das emissões de gases com efeito de estufa setoriais, bem como 
de outros riscos ambientais relacionados com o transporte marítimo;

4. Congratula-se com os esforços da Agência no sentido de contribuir para a agenda 
ecológica europeia no tocante aos transportes marítimos, reforçando a capacidade da UE 
para proteger o ambiente marinho e gerir as alterações climáticas, nomeadamente através 
da transição para uma mobilidade sustentável, com o contributo dos transportes marítimos 
refletido na estratégia global para uma mobilidade sustentável e inteligente, adotada em 
dezembro de 2020, que anunciou a revisão do mandato da EMSA no plano de ação que a 
acompanha; salienta que a atualização da legislação em matéria de segurança marítima e 
de ambiente está a ser feita em paralelo com o início da revisão do mandato da EMSA; 
frisa, adicionalmente, o papel que a EMSA pode desempenhar no reforço das capacidades 
de avaliação de riscos no domínio da segurança, nomeadamente na implantação de 
infraestruturas destinadas aos combustíveis alternativos; sublinha que, 
consequentemente, poderá ser necessário adaptar o mandato da EMSA e, eventualmente, 

1 Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020, p.133.
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prever recursos orçamentais para que a Agência possa reforçar o apoio prestado;

5. Saúda o reforço, ao longo do tempo, do papel da Agência no apoio à avaliação e 
verificação da aplicação da legislação em matéria de segurança marítima da UE, em 
consonância com a necessidade de apoio à Comissão e ao Órgão de Fiscalização da 
EFTA, que deverá continuar a aumentar, devido à prioridade cada vez maior que lhe é 
atribuída a nível da União;

6. Congratula-se com a rápida expansão dos serviços de vigilância marítima do Copernicus, 
tanto em termos do número de organizações que os utilizam como dos produtos de 
observação da Terra fornecidos;

7. Saúda o apoio da Agência à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de fazer 
avançar a simplificação, a harmonização e a racionalização das formalidades de 
declaração;

8. Congratula-se com o facto de – no terceiro ano completo de funcionamento dos serviços 
de sistemas de aeronaves telepilotadas (RPAS) da EMSA – a Agência ter aumentado os 
seus serviços de RPAS para 944 dias operacionais (1372 horas de voo) no âmbito das 
funções de guarda costeira e do apoio aos Estados-Membros e às agências da UE nas 
operações de vigilância marítima;

9. Congratula-se com o facto de, em 2020, o Serviço de Auditoria Interno da Comissão e o 
Tribunal de Contas Europeu não terem emitido quaisquer observações ou recomendações 
críticas que pudessem dar azo a uma reserva na declaração de fiabilidade anual; sublinha, 
no entanto, a necessidade de minimizar, tanto quanto possível, os riscos de deficiências 
no controlo orçamental interno2, mas acolhe com agrado as medidas da Agência de junho 
de 2021 para as abordar;

10. Saúda o facto de a Agência se ter adaptado rapidamente à crise de COVID-19 e ter 
continuado a fornecer às partes interessadas a gama e a qualidade de serviços que dela se 
esperam;

11. Exorta a Agência a reforçar ainda mais a sua cooperação com a AECP e a Frontex no que 
respeita às funções da guarda costeira, designadamente através dum maior reforço dos 
serviços marítimos integrados da EMSA oferecidos pela Agência à EFCA e a continuação 
dos serviços de RPAS oferecidos à Frontex;

12. Propõe que o Parlamento dê quitação ao diretor executivo da Agência Europeia da 
Segurança Marítima pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2020.

2 Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020, p. 130.
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