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SUGESTÕES

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

1. Constata que, na opinião do Tribunal de Contas, as operações da Autoridade Bancária 
Europeia (a «Autoridade») subjacentes às contas anuais relativas ao exercício de 2018 são, 
em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares;

2. Observa que, atendendo à evolução do trabalho da Autoridade, cujas tarefas são cada vez 
menos regulamentares e se centram cada vez mais na aplicação e execução do direito da 
União, os recursos orçamentais e humanos foram reafetados a nível interno;

3. Sublinha que o orçamento da Autoridade é financiado em 40 % por fundos da União e em 
60 % por contribuições diretas das autoridades supervisoras dos Estados-Membros e que 
esse financiamento misto pode pôr em causa a independência da Autoridade e as suas 
funções de supervisão;

4. Lamenta que as oportunidades para economias de escala e ganhos de eficiência não 
tenham sido realizadas devido ao recurso insuficiente a procedimentos de contratação 
conjunta entre a Autoridade e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA); insta a Autoridade a reforçar a cooperação com a ESMA no âmbito 
dos serviços de apoio administrativo e de gestão de instalações, que não estão 
relacionados com as atividades principais;

5. Recorda que 100 % do excedente orçamental foi atribuído à Comissão, apesar de os 
Estados-Membros considerarem que 60 % desse excedente lhes deve ser reembolsado; 
exorta a Comissão a solucionar este problema;

6. Assinala que, em resultado da conclusão da mudança da sua sede para Paris, em 2019, as 
contas incluem provisões para custos conexos, no valor de 4,7 milhões de EUR, e 
provisões para futuros pagamentos contratuais restantes, relativos aos seus escritórios em 
Londres, no montante de 10,4 milhões de EUR.


