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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 Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados (a «Autoridade») subjacentes às contas anuais 
relativas ao exercício de 2018 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais 
e regulares;

2. Salienta que, embora deva assegurar o cumprimento pleno e atempado de todas as 
tarefas que lhe são confiadas, a Autoridade deve limitar-se de forma prudente às tarefas 
e ao mandato que lhe são conferidos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho;

3. 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 devem ser reafetados a nível 
interno;

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 Bancária Europeia (EBA); insta a 
Autoridade a reforçar a cooperação com a EBA 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 a sua quota-parte da contribuição lhes deve ser 
reembolsada; exorta a Comissão a solucionar este problema;

6. Faz notar que os excedentes acumulados durante o período de 2015 a 2018 resultantes 
das taxas pagas pelas agências de notação de risco e pelos repositórios de transações 
para efeitos de registo, certificação e supervisão destas entidades ascendem a 
1,1 milhões de EUR; considera que esses excedentes não devem ser utilizados para 
financiar outras atividades.


