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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 Seguros e Pensões Complementares de Reforma (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 da Autoridade devem ser 
reafetados a nível interno; observa que, segundo o Tribunal, a Autoridade ainda não 
realizou a transição da regulação para a supervisão;

4. Partilha da preocupação do Tribunal relativamente ao facto de as autoridades nacionais 
de supervisão terem uma influência determinante no principal órgão de gestão da 
Autoridade, o que significa que estão numa posição que lhes permite decidir sobre o 
âmbito de atuação da Autoridade quando examina a sua própria eficácia (avaliações 
entre pares).

5. 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 este financiamento misto pode pôr em causa a independência da Autoridade e as 
suas funções de supervisão;

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


