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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Reconhece a aplicação da declaração conjunta, da abordagem comum e do seu roteiro 
pelas agências da União; salienta, em particular, as recomendações do grupo de trabalho 
interinstitucional sobre as agências descentralizadas (GTIAD), aprovadas pela 
Conferência dos Presidentes em 18 de janeiro de 2018; observa que, após a reunião de 
acompanhamento de 12 de julho de 2018, o trabalho do GTIAD foi considerado 
realizado;

2. Regozija-se com o projeto de revisão do texto do regulamento financeiro quadro das 
agências descentralizadas apresentado pela Comissão e, em particular, com os planos 
nele descritos com vista ao reforço da governação destas agências;

3. Considera, no entanto, que ainda há uma série de questões por resolver e insta a 
Comissão a apresentar, sem demora, uma avaliação das agências com várias 
localizações, tal como recomendado pelo GTIAD, e propostas de possíveis fusões, 
encerramentos e/ou transferência de tarefas para a Comissão – com base numa análise 
aprofundada e em critérios claros e transparentes – como previsto no mandato do 
GTIAD mas que nunca foram realmente examinadas por falta de propostas da Comissão 
para o efeito;

4. Recorda as cartas de 28 de março de 2018 do Presidente do Parlamento ao Presidente da
Comissão e ao Presidente em exercício do Conselho, lamentando que o Parlamento – à 
luz das suas prerrogativas enquanto colegislador – não tenha sido envolvido no processo 
conducente à seleção da nova sede da Agência Europeia de Medicamentos e solicitando 
uma revisão em conformidade da declaração conjunta e da abordagem comum; insta a 
Comissão a elaborar as propostas necessárias com base numa análise aprofundada da 
aplicação da declaração conjunta e da abordagem comum, tal como solicitado pelo 
Conselho na sua resposta à carta supramencionada;

5. Observa que os orçamentos das agências devem ser elaborados em conformidade com o 
princípio duma orçamentação baseada no desempenho, tendo em conta os objetivos da 
Agência e os resultados esperados das suas funções; solicita uma abordagem temática 
da orçamentação das agências descentralizadas, a fim de melhorar o estabelecimento de 
prioridades no quadro das tarefas das agências, aumentar a cooperação e evitar 
sobreposições, especialmente entre agências que operam no mesmo domínio de 
intervenção;

6. Manifesta a sua preocupação com os potenciais conflitos de interesses que podem surgir 
se as agências tiverem de confiar nas quotas dos membros como principal fonte de 
rendimento; reitera que as agências estão conscientes deste risco para a sua reputação e 
preferem um fluxo de receitas constante e previsível proveniente do orçamento da UE, o 
que também é fundamental para o planeamento, em vez de terem de confiar em quotas 
que sejam simultaneamente imprevisíveis e variáveis de ano para ano; insta a Comissão 
a apresentar propostas no sentido de as quotas lhe serem pagas diretamente e, em 
contrapartida, proporcionar às agências uma subvenção regular a partir do orçamento da 
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UE;

7. Insta a tomar medidas concretas destinadas a corrigir os coeficientes salariais, a fim de 
refletir melhor os custos reais;

8. Reitera o seu apelo à racionalização e harmonização das obrigações de comunicação de 
informações, especialmente no que diz respeito ao relatório anual de atividades, ao 
relatório de gestão orçamental e financeira e às contas definitivas;

9. Incentiva as agências a informarem pormenorizadamente o Parlamento sobre as 
medidas tomadas para dar cumprimento às recomendações da autoridade de quitação 
(«relatórios de acompanhamento») e do Tribunal de Contas;

10. Observa que – a fim de gerir adequadamente as novas tarefas, procurar ganhos de 
eficiência constantes, preencher as vagas rápida e eficazmente e reforçar a sua 
capacidade para atrair peritos – as agências devem controlar e avaliar continuamente o 
seu número de efetivos e as suas necessidades em termos de recursos humanos e 
financeiros adicionais, bem como fazer os pedidos pertinentes, sempre que necessário, 
para que possam desempenhar adequadamente as suas funções e responsabilidades;

11. Observa que a auditoria das agências descentralizadas continua «a ser da plena 
responsabilidade do [Tribunal de Contas], que gere e financia com o seu próprio 
orçamento todos os procedimentos administrativos e de adjudicação de contratos»; 
reitera que a abordagem efetuada por auditores do setor privado provocou um aumento 
significativo dos encargos administrativos para as agências e – devido ao tempo gasto 
com a adjudicação e a gestão dos contratos de auditoria – gerou despesas suplementares, 
sobrecarregando ainda mais os escassos recursos das agências; salienta que é imperativo 
resolver esta questão em conformidade com a abordagem comum, no contexto da 
revisão do regulamento financeiro quadro; solicita a todas as partes envolvidas nesta 
revisão que esclareçam esta questão com urgência, a fim de reduzir significativamente a 
carga administrativa excessiva.
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