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Proposta de resolução Alteração 

39. Recorda ao Tribunal de Contas que o 

Parlamento, o Conselho e a Comissão 

acordaram, no ponto 54 da Abordagem 

Comum, que todos os aspetos das 

auditorias externas confiadas ao setor 

privado «continuam a ser da plena 

responsabilidade do Tribunal, que gere 

todos os procedimentos administrativos e 

de adjudicação de contratos exigidos»; 

insta a Comissão a esclarecer, com caráter 

urgente, se isto ainda se aplica; lamenta 

profundamente que a nova abordagem de 

auditoria envolvendo auditores do setor 

privado tenha implicado um aumento de 

85% dos encargos administrativos, 

equivalente a mais de 13 000 horas 

suplementares ou uma média de 3,5 

equivalentes a tempo inteiro, em 

comparação com a auditoria anterior 

efetuada pelo Tribunal de Contas; lamenta 

que o tempo gasto na adjudicação e gestão 

de contratos de auditoria tenha gerado mais 

de 1 400 horas de mão de obra suplementar 

para as agências descentralizadas, e que o 

total das despesas adicionais com 

auditorias externas do setor privado em 

2014 tenha ascendido a 550 000 euros; 

insta o Tribunal de Contas a fornecer uma 

melhor orientação aos auditores privados, 

de modo a reduzir significativamente o 

aumento dos encargos administrativos; 

39. Recorda ao Tribunal de Contas que o 

Parlamento, o Conselho e a Comissão 

acordaram, no ponto 54 da Abordagem 

Comum, que todos os aspetos das 

auditorias externas confiadas ao setor 

privado «continuam a ser da plena 

responsabilidade do Tribunal, que gere 

todos os procedimentos administrativos e 

de adjudicação de contratos exigidos»; 

insta a Comissão a confirmar, com caráter 

urgente, se a Abordagem Comum ainda se 

aplica; lamenta profundamente que a nova 

abordagem de auditoria envolvendo 

auditores do setor privado tenha implicado 

um aumento de 85% dos encargos 

administrativos, equivalente a mais de 13 

000 horas suplementares ou uma média de 

3,5 equivalentes a tempo inteiro, em 

comparação com a auditoria anterior 

efetuada pelo Tribunal de Contas; lamenta 

que o tempo gasto na adjudicação e gestão 

de contratos de auditoria tenha gerado mais 

de 1 400 horas de mão de obra suplementar 

para as agências descentralizadas, e que o 

total das despesas adicionais com 

auditorias externas do setor privado em 

2014 tenha ascendido a 550 000 euros; 

insta o Tribunal de Contas a fornecer uma 

melhor orientação aos auditores privados, 

de modo a reduzir significativamente o 

aumento dos encargos administrativos; 

Or. en 


