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 PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento das Agências da União Europeia para o 
exercício de 2010: desempenho, gestão financeira e controlo das Agências da União 
Europeia (2011/2232(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório, de 14 de novembro de 2011, da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o seguimento dado às decisões de quitação de 2009 
(COM(2011)0736) e os documentos de trabalho dos serviços da Comissão que o 
acompanham (SEC(2011)1350 e SEC(2011)1351),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 11 de março de 2008 intitulada 
«Agências europeias - perspetivas futuras» (COM(2008)0135),

– Tendo em conta a sua resolução de… maio de 2012 sobre a quitação do exercício de 
2010: desempenho, gestão financeira e inspeção das Agências da União Europeia1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 
novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro-Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias3, nomeadamente o seu artigo 96.º,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 5/2008 do Tribunal de Contas intitulado 
«Agências da União: obter resultados»,

– Tendo em conta os relatórios anuais específicos4 do Tribunal de Contas sobre as contas 
anuais das agências descentralizadas para o exercício de 2010,

– Tendo em conta o seu estudo intitulado «Oportunidade e viabilidade do estabelecimento 
de serviços de suporte comuns para as agências da UE», apresentado em 7 de abril de 
2009,

                                               
1 JO C 368 de 16.12.2011.
2 JO L 248 de16.9.2002, p. 1.
3 JO L 357, de 31.12.2002, p. 72.
4 JO C 368 de 16.12.2011.
5 Textos adotados, P7_TA-(2011)0388.
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– Tendo em conta a sua resolução de 15 de setembro de 2011 sobre os esforços da UE na 
luta contra a corrupção5, a sua Declaração Escrita 2/2010 sobre os esforços da União na 
luta contra a corrupção1, e a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu em matéria de combate à corrupção 
na UE (COM(2011)0308);

– Tendo em conta o artigo 77.º e o Anexo VI do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e os pareceres de…. 
(A7-0000/2012),

A.   Considerando que a presente resolução contém, para cada organismo na aceção do 
artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002, as observações horizontais 
que acompanham as decisões de quitação, nos termos do artigo 96.º do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2343/2002 e do artigo 3.º do Anexo VI do Regimento do Parlamento 
Europeu,

B. Considerando que ao longo da última década se registou um aumento sem precedentes 
do número de Agências, de 3 em 2000 para 24 em 2010, 

C. Considerando que as contribuições da União para as Agências descentralizadas 
aumentaram substancialmente, entre 2007 e 2010, de 1 055 000 000 EUR (para 21 
Agências) para 1 658 000 000 EUR (para 24 Agências),

D. Considerando que as contribuições da União para as Agências descentralizadas no 
exercício de 2010 se elevaram a 1 658 000 000 EUR,

E.   Considerando que, na sequência da adoção da supracitada Comunicação da Comissão, 
de 11 de março de 2008, o Parlamento, o Conselho e a Comissão relançaram o projeto 
de definição de um quadro comum para as Agências e estabeleceram, em 2009, um 
Grupo de Trabalho Interinstitucional relativo às Agências,

F. Considerando que este Grupo de Trabalho Interinstitucional se reuniu pela sétima vez a 
nível político a 13 de dezembro de 2011 e que os pontos debatidos foram: os critérios de 
criação de novas agências, a escolha das sedes e respetivo acordo, a composição dos 
conselhos de administração, os procedimentos de nomeação para diretores, a avaliação e 
o desempenho, o programa plurianual e o suporte administrativo,

G. Considerando que, em 2011, o Tribunal de Contas previu analisar o desempenho das 
Agências e produzir um Relatório Especial sobre a análise comparativa de custos das 
Agências da União Europeia, mas que lamentavelmente não o conseguiu publicar antes 
do final de 2011,

H. Considerando que, na Comunicação 2011 da Comissão «Luta contra a corrupção na 
UE», se estimou que são perdidos 120 mil milhões de euros por ano em corrupção na 
UE, causando prejuízos financeiros, reduzindo as finanças públicas e prejudicando a 

                                               
1  P7_DCL(2010)0002.
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confiança nas instituições democráticas, e que foi estabelecido um mecanismo 
anticorrupção a nível da União com incidência sobre a utilização dos fundos da União, 
contratos públicos e conflitos de interesse, 

I. Considerando que a resolução do Parlamento supracitada, de 15 de setembro de 2011, 
relativa aos esforços da UE na luta contra a corrupção declara que a corrupção leva à 
utilização incorreta dos fundos públicos em geral e dos fundos da União constituídos 
pelos contribuintes e distorce o mercado, tendo desempenhado um papel importante na 
atual crise económica, e solicita – juntamente com a sua Declaração Escrita 2/2010 – à 
Comissão e aos organismos da União relevantes que zelem por que os fundos da União 
não sejam sujeitos à corrupção e que adotem sanções dissuasoras onde for detetada 
corrupção e fraude,

I. DESAFIOS COMUNS EM MATÉRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Gestão dos recursos orçamentais (incluindo transições e anulações)

1. Solicita à Comissão que forneça anualmente à autoridade de quitação informações 
consolidadas sobre o total dos financiamentos anuais por Agência realizados a partir do 
orçamento geral da União; sublinha que o documento deverá incluir as seguintes 
informações: 
- a contribuição inicial da União inscrita no orçamento para a Agência;
- o montante de fundos proveniente da recuperação de excedentes;
- a contribuição global da União para a Agência;
- o montante da contribuição da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA);

 2. Solicita à Comissão que forneça as informações elencadas no n.º 1 para o exercício de 
2010, bem como para os exercícios anteriores, de forma a permitir que o Parlamento e o 
público possam comparar a contribuição da União para cada Agência ao longo dos 
anos; tal irá igualmente garantir clareza, transparência e controlo público da forma 
como são despendidos os fundos da União e irá contribuir para restaurar a confiança 
entre os contribuintes europeus; 

 3. Insta a Comissão, neste período de crise financeira, a cessar o aumento dos orçamentos 
das Agências e, mesmo, a considerar a redução da contribuição da União para os seus 
orçamentos, em especial, as Agências cuja atividade principal é a investigação; insta 
igualmente as Agências a reduzirem os seus custos de funcionamento e a estabelecerem
mecanismos para mostrar a clara utilização e a prestar contas relativamente a cada euro 
e a realizarem poupanças substanciais dos fundos da União;

 4. Salienta que, em 2010, várias Agências introduziram orçamentos retificativos e 
procederam à realização de transições e transferências; reparou que algumas Agências 
explicam o propósito dessas ações, por exemplo o CDT e a ERA; insta todas as 
Agências a justificar, sistematicamente, orçamentos retificativos, transferências e 
transições no seu relatório sobre as contas anuais finais e no relatório anual sobre a 
gestão Orçamental e Financeira;
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 5. Constata, uma vez mais, em relação a diversas agências e em relação ao exercício de 
2010, um nível elevado de transições e de anulações de dotações operacionais; lamenta 
que o Tribunal de Contas não tenha declarado o nível de dotações transitadas e/ou 
anuladas pela ECHA, AEE, AESM e CEPOL nos relatórios sobre as contas anuais do 
Tribunal de Contas para o exercício de 2010;

 6. Salienta que o elevado nível de transições e anulações indicia, geralmente, a 
incapacidade de uma Agência no que respeita à gestão de um aumento significativo do 
seu orçamento; solicita que a capacidade de absorção e o tempo necessário para 
executar tarefas adicionais constituam fatores mais importantes ao serem tomadas 
futuras decisões orçamentais; 

 7. Insta as Agências, a melhorarem, em conformidade, o seu planeamento interno e a 
previsão de receitas geral, de forma a reduzir as suas elevadas taxas de dotações 
transitadas e anulações, bem como a sua despesa; recorda às Agências que devem 
aperfeiçoar o seu sistema de programação e controlo e iniciar as adjudicações mais cedo 
no ano civil, de forma a reduzir a necessidade de transição de dotações; solicita, além 
disso, à Comissão que forneça orientações a este respeito; 

 8. Solicita igualmente às Agências que melhorem a gestão das suas autorizações, a fim de 
as coadunar com as necessidades reais; salienta que um nível elevado de transições e 
anulações é frequentemente revelador da incapacidade de uma Agência para gerir um 
aumento significativo do seu orçamento; considera que talvez fosse mais responsável, 
por parte das autoridades orçamentais, no futuro, serem mais cautelosas nas decisões 
sobre aumentos do orçamento de uma agência, em virtude do tempo necessário para 
executar as novas atividades;

 9. Saúda a intenção do CEDEFOP de reduzir ainda mais as suas transições realizando o 
controlo através de modelos normalizados de execução orçamental (autorizações, 
pagamentos) e do progresso dos concursos públicos; considera esta medida como uma 
prática a seguir pelas outras Agências;

 10. Recorda que o orçamento das Agências deve ser equilibrado; sublinha que algumas 
Agências geram lucros através das suas atividades, o que por vezes leva a um 
excedente; considera que, para as Agências totalmente financiadas a partir do orçamento 
da União Europeia, o excedente gerado no ano «n» deveria ser claramente deduzido da 
subvenção da União no ano «n+1»;

 11. Considera, além disso, no que respeita às Agências parcialmente autofinanciadas, que os 
clientes deveriam pagar o custo total dos serviços que lhes são prestados por essas 
Agências, incluindo a contribuição pro rata patronal para o regime de pensões; 
relativamente à questão de como lidar com uma possível insuficiência face à previsão 
das receitas das taxas dos clientes e a necessidade de garantir a disponibilidade do 
financiamento necessário para as Agências, solicita à Comissão que investigue a 
necessidade e as possíveis modalidades para a criação de um fundo de reserva limitado 
e circunscrito, para que seja utilizado de forma transparente;

 12. Exorta todos os atores orçamentais relevantes a cumprirem os seus deveres, no âmbito 
do processo orçamental, a fornecerem justificações adequadas para os seus pedidos 
relativos aos orçamentos das Agências (isto é, pedido inicial de orçamento, aumentos, 
diminuições);
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 13. Insta as Agências a minimizar o número de pagamentos em atraso, implementando 
medidas corretivas; está sobretudo preocupado com o facto de os atrasos de pagamento 
aumentarem o risco de ser necessário pagar juros por pagamentos em atraso, para os 
quais não existem dotações previstas no orçamento; 

 14. Solicita ainda às Agências que declarem de forma exata e completa as exceções em 
conformidade com a Norma de Controlo Interno n.º 16;

Insuficiências nos procedimentos relativos aos concursos públicos

 15. Salienta, uma vez mais, as insuficiências nos procedimentos relativos aos concursos 
públicos; preocupa-se com o facto de o respetivo sistema de controlo interno não ser 
suficientemente eficaz para evitar ou detetar erros persistentes que prejudicam a 
legalidade e a regularidade das transações das Agências; 

 16. Insta, deste modo, as Agências a reforçarem os seus procedimentos relativos aos 
concursos públicos e, designadamente, a respetiva autorização de contratos públicos ao 
nível da decisão relativa ao financiamento e programa de trabalho; salienta, por 
exemplo, que a falta de dados subjacentes, por parte da AESM, que corroborem a 
decisão de financiamento relativa à adjudicação operacional prevista pode colocar em 
risco a validade da decisão da Agência;

 17. Exorta ainda as Agências a incluir nos seus Programas de Trabalho Anuais (PTA) 
informações claras relativas à dotação orçamental global reservada para os contratos 
públicos e ao número indicativo e tipos de contratos previstos; manifesta-se preocupado 
com o facto de, frequentemente, os PTA das Agências não divulgarem explicitamente 
todas as informações referidas no Regulamento Financeiro e respetivas normas de 
execução; salienta que esta insuficiência se encontra principalmente na AESM e ERA;

 18. Solicita às Agências que garantam informações precisas e em tempo útil para divulgar 
as exceções nos respetivos Relatórios Anuais de Atividades (RAA) de forma 
abrangente; listas de verificação pormenorizadas e fichas de encaminhamento 
permitiriam às Agências referir claramente as obrigações de cada membro do pessoal e 
garantir um acompanhamento adequado de possíveis irregularidades; 

 19. Insta, adicionalmente, as Agências a zelarem por que os procedimentos por negociação, 
os quais deverão ser utilizados mediante condições rigorosamente definidas, sejam 
devida e atempadamente transmitidos ao Conselho de Administração para que este 
esteja totalmente informado sobre o alcance de tais procedimentos; 

 20. Solicita, ainda, às Agências, que desenvolvam e transmitam informação sobre os 
controlos ex-post, de forma a garantirem um acompanhamento adequado de possíveis 
irregularidades; apoia, a este respeito, as iniciativas que desenvolvem uma capacidade 
central e coordenada ao nível da direção interna de cada Agência, a fim de reduzir o 
risco de utilização ineficaz dos recursos e de acompanhamento descoordenado dos 
contratos; 

 21. Acolhe favoravelmente a iniciativa da AESA de elaborar um manual prático de 
contratos públicos especificando as funções e responsabilidades de cada fase do 
processo, que deverá ser regularmente atualizado; considera que esta iniciativa é uma 
prática que deve ser seguida pelas outras Agências; 
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II.  DESAFIOS COMUNS EM MATÉRIA DE DESEMPENHO

Programa Plurianual (PP)

 22. Insta as Agências a elaborarem programas e orientações estratégicos plurianuais, 
adaptados às especificidades das suas atividades; considera importante que este tipo de 
planeamento das atividades plurianual (objetivos e meios para os alcançar) esteja ligado 
ao planeamento dos recursos plurianual (designadamente, orçamento e pessoal) e que tal 
se traduza claramente no PTA; exorta, igualmente, as Agências a consultarem o 
Parlamento a este respeito;

 23. Incentiva as Agências a estabelecerem um plano de estratégia plurianual no domínio da 
informática para apoiar as respetivas atividades operacionais; 

Programa de Trabalho Anual (PTA)

 24. Considera que o processo interno das Agências que apoia o estabelecimento do 
respetivo PTA tem um elevado impacto na fiabilidade das informações que a Agência 
fornece aos seus parceiros e à autoridade de quitação; insta as Agências, por 
conseguinte, a assegurarem a consistência nos seus planeamentos, procedimentos e 
orientações adequados e documentação suficiente de apoio ao PTA, de forma a fornecer 
informações sobre todas as atividades a realizar e sobre os recursos previstos por 
atividade;

 25. Insta, especialmente, as Agências a tomarem medidas a fim de garantirem que o seu 
PTA se encontra devidamente completo e contém todas as informações necessárias (isto 
é, informações relativas a todas as atividades realizadas pela Agência e aos recursos 
previstos por atividades); 

 26. Encoraja, e este respeito, as Agências a basearem o seu PTA num modelo para facilitar 
a comparação; solicita, a este respeito, à Comissão que elabore uma orientação para este 
modelo; 

 27. Manifesta a sua preocupação relativa ao facto da atribuição de responsabilidades pela 
preparação e adoção do PTA não estar declarada na decisão que instituiu determinadas 
Agências (p. ex. no EUROJUST); considera que tal poderá levar a confusão e à falta de 
"responsabilização" para a preparação e adoção do PTA; solicita, por conseguinte, às 
Agências interessadas que colmatem rapidamente esta deficiência e informem a 
autoridade de quitação sobre as ações adotadas;

Relatório Anual de Atividades (RAA)

 28. Insta as Agências a normalizarem a estrutura dos seus RAA em conformidade com o 
formato utilizado pelas Direções-Gerais da Comissão (DG) e, deste modo, a fornecerem 
informações sobre: a execução dos respetivos PTA, plano orçamental e de política de 
pessoal, sistemas de gestão e controlo interno, conclusões de auditoria interna/externa, o 
acompanhamento das recomendações das auditorias, a recomendação relativa à quitação 
e a declaração de fiabilidade do diretor executivo; solicita ainda às Agências que 
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forneçam nos respetivos RAA informação decorrente das demonstrações financeiras e 
do relatório sobre a gestão orçamental e financeira previsto no contexto do processo de 
quitação, desde que as restrições de tempo da preparação das contas anuais consolidadas 
da União sejam respeitadas;

 29. Requer que a estrutura do RAA de cada Agência inclua um certo número de elementos 
comuns baseados nas melhores práticas em todas as Agências, para facilitar a 
comparação; insta a Comissão, a este respeito, a desenvolver um modelo indicativo em 
cooperação com as Agências;

 30. Solicita ainda aos diretores das Agências que transmitam o seu RAA do ano «n» e a 
avaliação do Conselho de Administração ao Tribunal de Contas, Parlamento, Conselho 
e Comissão até 1 de julho do ano «n+1»;

 31. Congratula-se com o facto de, no seu RAA de 2010, a EU-OSHA ter pormenorizado 
dados comparando um ano com outro, de forma a permitir que a autoridade de quitação 
avaliasse mais eficazmente o desempenho da Agência; considera que esta prática deve 
ser seguida pelas demais Agências;

 32. Exorta igualmente as Agências a envidarem mais esforços no sentido de garantirem que 
os respetivos RAA reflitam eficazmente os seus PTA; realça que este é um elemento 
crucial para a adequada avaliação das atividades e resultados das Agências em relação à 
contribuição da União Europeia, e, por conseguinte, para determinar o respetivo 
desempenho; saúda, a este respeito, os RAA e os PTA, designadamente da ECHA, 
AESM e EUROPOL; constata, porém, que algumas Agências (p. ex. OEDT e GSA) 
mostraram uma deficiência a este respeito e que o respetivo planeamento de recursos 
por atividades (OBA) não estava adaptado à estrutura organizacional da respetiva 
Agência de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamental;

 33. Acolhe com agrado a iniciativa do CEDEFOP de disponibilizar diagramas de Gantt para 
atividades-chave operacionais no seu RAA de 2010; recorda às agências que esses 
diagramas sublinham, de um modo preciso, o tempo despendido por cada membro da 
equipa num projeto, e incentiva uma abordagem orientada para a consecução de 
resultados; encoraja as Agências a elaborarem diagramas de Gantt para programação de 
cada uma das suas atividades operacionais;

Avaliação das Agências

 34. Exorta as Agências a realizarem e a apresentarem uma avaliação global periódica das 
suas atividades e desempenhos, a encomendar pela Comissão, e a publicarem o relatório 
no seu sítio Internet; o Conselho de Administração das Agências deverá então ser 
instado a preparar um roteiro com um plano de ação de acompanhamento baseado nas 
conclusões dessas avaliações, e a apresentar semestralmente um relatório sobre os 
progressos;

Relatório sobre o artigo 96.º
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 35. Recorda que, em conformidade com o n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento Financeiro, 
se pede às Agências que forneçam à autoridade de quitação um relatório sobre as 
medidas tomadas com base nas observações e recomendações efetuadas pela autoridade 
de quitação nos seus anteriores relatórios de quitação;

 36. Constata que, relativamente ao exercício de 2010, a autoridade de quitação não recebeu 
os Relatórios previstos no artigo 96.º da parte de seis Agências: AESA, AEAM, OEDT, 
EURATOM, EUROFOUND e GSA; exorta, por conseguinte, estas Agências a 
apresentarem imediatamente estes relatórios;

 37. Lamenta que a informação fornecida pelas Agências nos relatórios previstos no artigo 
96.º provenham das próprias Agências e, em consequência, o rigor das respetivas 
declarações não possa ser plenamente certificado, nem considerado como garantido; 
exorta, por conseguinte, o Grupo de Trabalho Interinstitucional relativo às Agências a 
considerar a inclusão de uma disposição relativa à criação e implementação de um 
mecanismo de verificação para as informações fornecidas pelas Agências no relatório 
previsto no artigo 96.º, a fim de que a autoridade de quitação possa confiar na validade 
das informações recebidas e para permitir a realização de um acompanhamento 
aprofundado das observações e recomendações efetuadas pelo Parlamento nas suas 
anteriores resoluções de quitação; 

Quadro anexado aos relatórios anuais do Tribunal de Contas

 38. Congratula-se com o facto de as Agências terem apresentado, num quadro anexado aos 
relatórios anuais específicos do Tribunal de Contas de 2010, uma comparação das 
operações realizadas durante os anos de 2009 e 2010, permitindo à autoridade de 
quitação avaliar mais eficazmente o seu desempenho de ano para ano; assinala que tal 
tem sido exigido pela autoridade de quitação desde o processo de quitação das Agências 
relativo ao exercício de 2008;

Cargo de coordenador da rede de Agências

 39. Enaltece a ECHA pelo seu trabalho eficaz como coordenadora da rede de Agências 
durante o processo de quitação relativo ao exercício de 2010; considera que esta prática 
deveria igualmente ser seguida pelo crescente número de empresas comuns;

III. DESAFIOS COMUNS EM MATÉRIA DE TRANSPARÊNCIA

Sítio Internet das Agências

 40. Insta as Agências a fornecerem, através dos seus sítios Internet, a informação necessária 
para garantir a transparência, nomeadamente a transparência financeira; insta, 
especialmente, as Agências a disponibilizarem nos seus sítios Internet a lista de todos os 
contratos adjudicados durante os três últimos anos e a lista dos respetivos membros do 
Conselho de Administração juntamente com a sua declaração de interesses; exorta a 
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Comissão a prosseguir os seus esforços a fim de tornar estas informações totalmente 
acessíveis e integrá-las no seu sistema de transparência financeira;

Relações com os parceiros

 41. Insta as Agências a garantirem que exercem as suas funções em coordenação com os 
vários parceiros; 

 42. Insta as Agências a reforçarem a participação dos principais intervenientes (incluindo o 
Parlamento) no seu planeamento anual; 

Conflito de interesses

 43. Manifesta profunda preocupação com as alegações de conflito de interesses existentes 
nas Agências e/ou no Conselho de Administração, nomeadamente na AESA, AEE e 
AESA;

 44. Solicita às Agências que classifiquem e avaliem cuidadosamente os seus sistemas de 
controlo, de modo a evitar conflitos de interesses entre o seu pessoal e os peritos que 
trabalham na Agência; solicita, além disso, ao Conselho de Administração das Agências 
que adote e aplique regras e mecanismos de verificação o mais rigorosos possível 
relativamente aos seus membros, a fim de garantir a sua total independência face a 
interesses privados; recorda, uma vez mais, que a reputação de uma Agência será 
prejudicada nos casos em que seja posta em causa por conflito de interesses, com um 
impacto negativo para a reputação da União;

 45. Recorda que o Provedor de Justiça Europeu criticou a EASA pela forma como esta 
última avalia possíveis conflitos de interesses e casos de «tráfico de influências»; receia 
que outras Agências passem por situações semelhantes e que sejam incapazes de travar 
e prevenir situações de conflito de interesses;

 46. Insta as Agências, por conseguinte, a facultarem ao Parlamento uma panorâmica 
pormenorizada dos critérios e mecanismos de verificação aplicados para evitar casos de 
«tráfico de influências» e pôr um travão aos conflitos de interesses existentes; dado que 
esta função é assegurada em conjunto com os homólogos nacionais, insta as Agências a 
esclarecerem esta função partilhada, de modo a evitarem lacunas relacionadas com a 
responsabilidade em casos de conflitos de interesses; 

 47. Reitera, além disso, o seu apelo à Comissão para que forneça informação sobre a 
existência e aplicação de regulamentos e disposições relativas a períodos de reflexão e 
entre casos comparáveis em todas as Agências;

 48. Reitera o seu apelo ao Tribunal de Contas para que proceda a uma análise abrangente da 
abordagem das Agências e das práticas concretas para a gestão de situações de conflitos 
de interesse, a fim de pôr termo aos conflitos existentes e evitar outros no futuro;

 49. Recorda que na sua supracitada resolução de 15 de setembro de 2011 relativa aos 
esforços da UE na luta contra a corrupção, o Parlamento convidou, designadamente, a 
Comissão e as Agências da União a assegurarem maior transparência através da 
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elaboração de códigos de conduta ou melhorando os existentes, no mínimo com regras 
claras sobre os conflitos de interesses; 

 50. Recorda que os conflitos de interesses são uma causa da corrupção, fraude, má gestão 
de fundos e de recursos humanos, e favoritismo, têm um impacto negativo na 
imparcialidade das decisões e na qualidade de trabalho e prejudicam a confiança dos 
cidadãos nas instituições da União, incluindo as Agências. 

Recrutamento dos Diretores das Agências

 51. Solicita ao GTI que defina as modalidades para a nomeação dos diretores das Agências, 
de forma que o processo de recrutamento seja aberto, transparente e credível; a este 
respeito, solicita ao GIT que assegure que a sua declaração conjunta mencione que os 
candidatos selecionados para o cargo de diretores de Agências são publicamente 
entrevistados pelas comissões do Parlamento; 

 52. Salienta que, para a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, a 
Autoridade Bancária Europeia e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma (Agências que foram estabelecidas em 2010 e começaram 
a funcionar em 2011), o Diretor Executivo é nomeado pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão, mas só depois da confirmação do Parlamento como autoridade de quitação; 
realça que este procedimento deveria ser a regra para a nomeação de todos os diretores 
executivos das Agências; 

Prevenção de fraude

 53. Exorta as Agências a serem mais ativas no domínio de deteção e prevenção de fraude e 
a comunicarem adequada e regularmente elementos sobre estas atividades; realça que o 
papel do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) em relação às Agências 
deveria ser formalizado, reforçado e mais visível;

Sistema de alerta

 54. Considera que, sempre que a Comissão tenha sérios motivos para recear que uma 
Agência está prestes a tomar uma decisão ou a desenvolver atividades que possam não 
estar em conformidade com o mandato da Agência, possam violar o direito da União ou 
ser manifestamente contrárias aos objetivos de política da União, tem o dever de 
informar imediatamente o Parlamento e Conselho, de forma a permitir-lhes tomar as 
medidas adequadas;

IV. DESAFIOS COMUNS EM MATÉRIA DE RECURSOS HUMANOS

Processos de recrutamento



PR\892939PT.doc 13/18 PE473.984v03-00

PT

 55. Insta as Agências a tomarem as medidas necessárias para aumentar a legalidade, 
transparência e objetividade dos respetivos processos de recrutamento; observa, de 
facto, que, mais uma vez, em várias Agências existem deficiências nos procedimentos 
de seleção de pessoal, o que coloca em risco a transparência destes procedimentos e/ou 
infringe o princípio de igualdade de tratamento na aplicação dos critérios de 
elegibilidade; reconhece, em particular, que o Tribunal de Contas comunica 
repetidamente as seguintes deficiências:
- Não existem provas de existência dos critérios e dos requisitos mínimos de 

seleção que os candidatos têm de satisfazer para serem convidados a realizar 
testes escritos/entrevistas antes do início do processo de seleção,

- Documentação insuficiente dos processos de recrutamento,
- Tratamento desigual no processo de recrutamento para candidatos internos e 

externos,
- Concorrência limitada;

Considera que estas deficiências reduzem a capacidade das Agências para: responder a 
eventuais alegações de decisões arbitrárias relativas ao recrutamento de pessoal; tomar 
as decisões de correção adequadas e aumentar a confiança dos cidadãos da União no 
processo de recrutamento das Agências;

 56. Saúda a iniciativa do CEDEFOP relativa a uma ferramenta em linha para recrutamento, 
RECON - Recrutamento em Linha, em 2010, que irá ajudar o Centro a aumentar a 
celeridade, eficácia e transparência do seu processo de recrutamento; exorta as Agências 
a adotarem este processo; 

 57. Acredita que todos os anos existem trabalhadores, incluindo diretores, que alternam 
entre as Agências; apela à Comissão para que faculte ao Parlamento um quadro com 
todos os membros do pessoal, nomeadamente, diretores e pessoas em cargos de gestão 
que trocaram de lugar de trabalho de uma Agência para outra instituição da União, pelo 
menos desde 2008;

 58. Solicita à Comissão que faculte ao Parlamento um quadro pormenorizado dos critérios 
aplicados de forma a garantir a independência, imparcialidade e qualificação adequada 
das pessoas recrutadas, incluindo os critérios cujo objetivo é travar ou prevenir conflitos 
de interesses e aplicar sanções dissuasivas a qualquer irregularidade constatada;

Tarefas sensíveis atribuídas a pessoal temporário

 59. Convida, uma vez mais, as agências a zelarem por que as tarefas sensíveis não sejam 
atribuídas a pessoal temporário, sabendo que este último é contratado de acordo com os 
limites do quadro de pessoal; lamenta o facto de que, nalguns casos, as Agências 
tenham contratado essas pessoas para desempenharem tarefas sensíveis ou com acesso a 
informação sensível; realça os riscos de potenciais quebras de segurança relacionadas 
com o acesso de pessoal temporário a informações sensíveis ou o desconhecimento por 
parte do pessoal temporário dos procedimentos a seguir e, mesmo, de conflitos de 
interesse;
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V. DESAFIOS EM MATÉRIA DE SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

 60. Incentiva as Agências a melhorarem ainda mais o seu sistema de controlo interno para 
fundamentar devidamente a declaração anual de fiabilidade dos respetivos diretores; 
sublinha ainda a importância de uma Agência estabelecer realmente uma função de 
gestão do risco para registo dos riscos e elaboração de planos de contingência;

Serviço de Auditoria Interna da Comissão (SAI)

 61. Considera que existe uma insuficiência na legislação relativa às Agências, dado que as 
conclusões e as recomendações do SAI são consideradas apenas como gesto de boa 
vontade por parte dos diretores das Agências e seus Conselhos de Administração; realça 
igualmente que é da responsabilidade dos diretores das agências informar a autoridade 
de quitação sobre o trabalho e as conclusões do SAI, sem a possibilidade de este último 
informar diretamente o Parlamento sobre a fiabilidade da informação enviada pelas 
Agências; por conseguinte, insta os colegisladores a tratarem deste problema e a 
resolverem esta lacuna aquando do debate sobre a alteração do Regulamento 
Financeiro;

 62. Considera, em particular, que o papel do SAI como auditor interno das Agências 
descentralizadas é crucial; realça, nomeadamente, que o SAI elabora pareceres 
independentes sobre a qualidade da gestão e dos sistemas de controlo e emite 
recomendações para melhorar as condições de execução das operações e da promoção 
de uma boa gestão financeira das Agências;

 63. Solicita, por conseguinte, aos Conselhos de Administração das Agências que tomem em 
devida consideração as recomendações efetuadas pelo SAI, no sentido de ultrapassar 
rapidamente as deficiências identificadas e justificar à autoridade de quitação as recusas 
e atrasos na implementação das recomendações do SAI;

VI. DESAFIOS EM MATÉRIA DE SISTEMA DE CONTROLO EXTERNO

As auditorias do Tribunal de Contas às Agências da União

 64. Observa que, na realidade, tanto o SAI como, em grande medida, o Tribunal de Contas 
agem como conselheiros para as Agências e lhes fornecem recomendações não públicas 
para corrigirem as suas deficiências; está seriamente preocupado com o facto de 
nenhuma das instituições de auditoria realizar um controlo às Agências que se reflita 
num documento público; pergunta-se se quer o SAI quer o Tribunal de Contas apoiam 
internamente as Agências na correção das suas falhas e quem as controla através de 
análises públicas e relatórios; apela, por conseguinte, a uma clara separação de tarefas 
entre o SAI e o Tribunal de Contas; 
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 65. Insta o Tribunal de Contas, por conseguinte, a exercer, de forma séria e imparcial, as 
suas funções de controlo e auditoria às Agências e a refletir as suas conclusões e 
recomendações nos seus relatórios anuais públicos ou em relatórios especiais, a fim de 
permitir que o Parlamento exerça plenamente a sua função e para que o público saiba de 
que forma são geridas as Agências e quais as lacunas identificadas; 

 66. Insta o Tribunal de Contas, além disso, a que durante os seus procedimentos de 
auditoria às Agências, se certifique de que as solicitações das Agências para as fases de 
preparação, avaliação e de gestão de contratos respeitam plenamente o princípio de 
concurso alargado ao máximo e aberto e o princípio de boa aplicação do dinheiro; insta, 
ainda, o Tribunal de Contas a verificar o volume de negócios real das empresas 
contratadas por cada Agência, a fim de garantir que o volume de negócios não está 
relacionado com alterações verificadas na designação oficial do contratante;

Relatórios sobre as Contas Anuais do Tribunal de Contas: lacunas e insuficiências

 67. Recorda que nas anteriores quitações das Agências, a autoridade de quitação solicitou 
ao Tribunal de Contas que facultasse mais informações sobre:
- a eficácia dos sistemas de controlo interno de cada Agência,

- os possíveis conflitos de interesse nas Agências;
- uma avaliação do Relatório Anual de Atividades de cada Agência;

- o desempenho das Agências;

 68. Está seriamente preocupado com o facto de, apesar das solicitações do Parlamento, os 
relatórios sobre as contas anuais de 2010 do Tribunal de Contas incluírem apenas
metade da informação fornecida nos anos precedentes (em 2010: 38 comentários para 
24 Agências, em 2009: 69 comentários para 22 Agências e em 2008: 69 comentários 
para 23 Agências) e de a maior parte dos comentários do Tribunal de Contas nos 
relatórios de 2010 incluirem apenas declarações gerais e não conclusões e informação 
precisas; manifesta preocupação relativamente ao facto de o Tribunal de Contas não ter 
agido como uma autoridade de controlo independente e ter agido contra os interesses da 
União e contra o direito dos cidadãos europeus de serem informados sobre a forma 
como é gasto o seu dinheiro e como são geridas as Agências; recorda, neste contexto, 
que as Agências defendem o interesse público e deveriam ser responsabilizadas perante 
os cidadãos cujos interesses afirmam defender; 

 69. Relembra ainda que o Tribunal de Contas não apresentou um relatório sobre o nível de 
dotações transitadas de 2009 para 2010 e sobre as que foram anuladas, pelo menos no 
que respeita à ECHA, AEE, AESM e CEPOL nos seus relatórios sobre as Agências para 
o exercício de 2010; considera esta falha inaceitável;

70. Está extremamente preocupado com o facto de que, apesar da informação fornecida 
pelo Tribunal de Contas no seu Programa de Trabalho Anual e das persistentes 
solicitações do Parlamento - afinal uma das partes interessadas -, os dois Relatórios 
Especiais relacionados com as Agências sobre: a) a análise comparativa de custos das 
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Agências da União e b) os conflitos de interesses com a gestão nas Agências, ainda não 
estão concluídos ou não estão disponíveis; observa que o Relatório Especial sobre a 
análise comparativa de custos das Agências foi inicialmente previsto pelo Tribunal de 
Contas para outubro de 2011, mas ainda não foi publicado e que o representante do 
Tribunal de Contas declarou oralmente à Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento que ainda estavam a trabalhar no 17.º projeto de relatório, mas que até à 
data, nem o relatório final nem qualquer projeto de relatório foram enviados ao 
Parlamento, apesar de reiterados pedidos; está preocupado com o facto de que nestas 
circunstâncias o relatório da «gestão de conflito de interesses» não será apresentado em 
tempo útil pelo Tribunal de Contas e/ou não refletirá a situação real.

71. Insta o Tribunal de Contas, uma vez mais, a facultar à autoridade de quitação um 
relatório sobre a análise comparativa de custos das Agências da União no seu atual 
estado, em tempo útil, de modo a permitir que o Parlamento o considere na quitação de 
2010 e a emitir, dentro do prazo, um relatório sério e abrangente sobre a gestão dos 
conflitos de interesse nas Agências da União;

Externalização das auditorias do Tribunal de Contas às Agências

 72. Considera que, se tiverem de ser envolvidos auditores do setor privado na auditoria 
externa às contas das Agências, a seleção e nomeação dos auditores privados deveria ser 
efetuada em conformidade com a regulamentação aplicável, incluindo a regulamentação 
em matéria de transparência dos contratos públicos, e deveriam ser implementados 
mecanismos de controlo adequados, a fim de garantir que o trabalho sobre a legalidade 
e regularidade da receita e despesa e a fiabilidade das contas das Agências é realizado 
em conformidade com as normas aplicáveis; considera, igualmente, que alguns aspetos 
deste tipo de auditorias subcontratadas, incluindo as conclusões da auditoria elaboradas 
num relatório, devem continuar a ser da inteira responsabilidade do Tribunal de Contas, 
que terá de gerir todos os procedimentos administrativos e de contratos públicos 
exigidos e financiá-los a partir do seu próprio orçamento sem solicitar para tal um 
orçamento suplementar, já que esta tarefa se encontra na esfera de competências do 
Tribunal de Contas; além disso, a atual crise não permite orçamentos adicionais para a 
realização de tarefas que incumbem a uma instituição da União, neste caso, o Tribunal 
de Contas;

 73. Insta o Tribunal de Contas a prevenir quaisquer conflitos de interesse ao contratar uma 
auditoria independente para as Agências;

 74. Considera, igualmente, que se for utilizado este tipo de subcontratação, o relatório dos 
auditores independentes deverá ser imediatamente tornado público quer pelos auditores 
independentes quer pelo Tribunal de Contas; para esse efeito, o Parlamento exige ao 
Tribunal de Contas que se abstenha de impor cláusulas de confidencialidade no contrato 
com o eventual contratante independente relativas à publicação dos relatórios na forma 
como são realizados pelo contratante independente; simultaneamente, o Tribunal de 
Contas deve assumir a responsabilidade desta auditoria independente e agir em 
conformidade;
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VII. GOVERNAÇÃO DAS AGÊNCIAS

Conselho de Administração

 75. Observa que a dimensão dos Conselhos de Administração de determinadas agências e a 
elevada rotação dos seus membros podem conduzir a uma estrutura de tomada de 
decisões ineficaz; solicita, por conseguinte, ao Grupo de Trabalho Interinstitucional 
sobre as Agências que examine esta questão; sugere também que seja examinada a 
possibilidade de agrupar os Conselhos de Administração das agências que trabalham em 
domínios conexos, a fim de reduzir o montante das despesas com reuniões;

Apoio administrativo

 76. Exorta ainda as Agências a considerarem as seguintes opções quando considerarem a 
possibilidade de apoio administrativo para operar da forma mais eficaz:
- agrupar Agências de menor dimensão e centradas na investigação, de forma a 

realizar economias e cessar e/ou evitar a sobreposição de objetivos, e evitar um 
aumento nas despesas do orçamento da União;

- partilhar serviços entre Agências, seja pela proximidade de localização ou por 
domínio de política; saúda, a este respeito, a iniciativa da AESM e da ACCP de 
partilharem a função de auditoria interna; no entanto, considera que é um começo 
que deve ser prosseguido através de restruturações e agrupamentos que irão 
incluir as Agências;

 77. Exorta a Comissão a realizar imediatamente uma avaliação de todas as Agências a fim 
de detetar ocorrências de atividades desnecessárias ou sobrepostas e analisar o 
agrupamento de algumas Agências, e informar o Parlamento sobre esta questão, no 
máximo até 15 de julho de 2012; 

 78. Insta a Comissão e o Conselho a terem em consideração a necessidade real de cada 
Agência e a necessidade de economizar o dinheiro dos cidadãos contribuintes da União 
nestes tempos de crise financeira e económica e a não terem em consideração o 
interesse de alguns Estados-Membros em acolher no seu território uma Agência, por 
razões que não sejam de interesse público da União. 

Processos disciplinares

 79. Recorda, uma vez mais, que o Parlamento, desde a sua resolução de quitação relativa ao 
exercício de 2006, exortou as Agências a considerarem a criação de um conselho de 
disciplina interagências para aplicar, de forma imparcial, sanções disciplinares que 
podem ir até à exclusão; observa que continua a ser difícil avançar com este projeto; 
apela às Agências responsáveis pela coordenação da rede de Agências que estabeleçam 
uma rede de pessoal ao nível requerido para serem membros imparciais do conselho de 
disciplina;
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VIII. REFLEXÃO SOBRE AS AGÊNCIAS: UMA ABORDAGEM COMUM

 80. Saúda o trabalho atual do Grupo de Trabalho Interinstitucional relativo às Agências que 
tem como objetivo a revisão do papel e posição das Agências descentralizadas no 
cenário institucional da União, bem como a criação, estrutura e funcionamento dessas 
Agências, juntamente com questões de financiamento, orçamentais, supervisão e gestão; 
pede ao Grupo de Trabalho que apresente rapidamente um acordo comum satisfatório 
entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão sobre as Agências;

 81. Considera que as atividades e resultados de algumas Agências suscitam dúvidas 
relativamente ao seu verdadeiro valor acrescentado para os objetivos da União; 
considera que um grande número de relatórios e documentos e outras realizações 
relacionadas, como por exemplo os da AEE e outras, podem ser considerados como não 
tendo contribuição substancial, inovadora e prática para os objetivos e trabalho da 
União; salienta ainda que os resultados do IEIG foram bastante limitados em 2010; 
apela, por conseguinte, à Comissão, ao Conselho e ao Tribunal de Contas que elaborem 
de imediato um relatório sobre o real valor acrescentado das atividades das Agências e 
que se centrem, primária, mas não exaustivamente, no CEDEFOP, AEE, IEIG, 
EUROFOUND. 

 82. Conclui afirmando que, particularmente nestes tempos de crise, o real valor 
acrescentado das Agências deveria ser séria e rapidamente examinado a fim de evitar 
quaisquer despesas não obrigatórias e que não sejam absolutamente necessárias, para 
responder adequadamente às estritas necessidades da União e às necessidades dos seus 
cidadãos, preocupações e queixas relativas à confiança nas nossas instituições; realça 
que a União e os seus Estados-Membros não podem pedir aos seus cidadãos que 
economizem dinheiro sem darem eles próprios o exemplo; apela à equidade no que diz 
respeito a maiores economias por parte dos órgãos comunitários – incluindo as 
Agências – juntamente com o facto de exigirem tais economias aos seus cidadãos que 
são os contribuintes que concorrem para o orçamento da União. 

o
o o

 83. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução às agências que são objeto 
do presente processo de quitação, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas.


