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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. Recorda que, em 2005, a Comissão propôs um acordo interinstitucional destinado a criar 
um quadro horizontal para a criação, a estrutura, o funcionamento, a avaliação e o 
controlo das agências europeias de regulamentação;

2. Assinala que, apesar do apoio geral do Parlamento, as negociações com o Conselho sobre 
este projecto de acordo estagnaram em 2006, devido às dúvidas lançadas quanto à 
adequação jurídica da utilização de um acordo interinstitucional;

3. Concorda em que a criação de agências não tem sido acompanhada de uma visão de 
conjunto sobre o papel das agências na União Europeia, e em que a falta dessa visão 
global tem gerado mais dificuldades às agências para trabalhar de forma eficaz;

4. Sublinha que a importância das agências no quadro administrativo da UE requer um 
entendimento comum entre as instituições da UE sobre a finalidade e o papel das 
agências, algo que, actualmente, não existe;

5. Toma nota da intenção da Comissão, na pendência de uma decisão sobre a sua proposta de 
criação de um grupo de trabalho interinstitucional sobre a futura governação das agências, 
de:

• retirar a sua proposta de acordo interinstitucional;

• proceder a uma avaliação horizontal das agências de regulamentação até finais de 2009 e 
informar o mais rapidamente possível o Parlamento e o Conselho sobre os respectivos 
resultados;

• não propor a criação de novas agências de regulamentação até à conclusão da avaliação;

• efectuar uma revisão dos seus próprios sistemas internos que regem as suas relações com 
as agências, bem como da metodologia para a realização de avaliações de impacto das 
agências;

6. Assinala que, de acordo com os dados fornecidos pela Comissão na sua Comunicação, 
existem actualmente 29 agências de regulamentação que empregam cerca de 3 800 
pessoas e que dispõem de um orçamento anual de aproximadamente 1 100 milhões de 
euros , incluindo uma contribuição da Comunidade de cerca de 559 milhões de euros;

7. Insiste em que o processo de auditoria/quitação deve ser proporcional ao volume do 
orçamento total das agências; assinala, em particular, que os recursos de que dispõe o 
Tribunal de Contas Europeu não registaram um aumento compatível com o aumento do 
número de agências nos últimos anos;

8. Reitera o desejo expresso no nº 7 das suas resoluções de quitação relativas às agências, de 
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22 de Abril de 2008, de que o desempenho das agências seja periodicamente (e numa base 
ad hoc) objecto de uma auditoria pelo Tribunal de Contas ou por outro auditor 
independente; considera que esta auditoria não se deve limitar aos elementos tradicionais 
da gestão financeira e à utilização correcta dos fundos públicos, mas deve abranger 
também a eficiência e a eficácia administrativas e incluir uma avaliação da gestão 
financeira de cada agência;

9. Considera que todas as agências devem apresentar, juntamente com o seu organigrama, 
um quadro geral do seu pessoal temporário e permanente, assim como do número de 
agentes contratuais e de peritos nacionais, e assinalar as mudanças ocorridas relativamente 
aos dois anos anteriores;

10. Chama a atenção para o próximo relatório especial n.º 5/2008 do Tribunal de Contas 
Europeu sobre a boa gestão financeira das agências, com particular referência às 
auditorias de desempenho;

11. Convida a Comissão a agregar as funções administrativas das agências de menor 
dimensão, de molde a criar a massa crítica necessária para que as agências possam 
cumprir satisfatoriamente as actuais regras em matéria de contratos públicos e respeitar o 
Regulamento Financeiro e o Estatuto dos Funcionários;

12. Insta a Comissão a proceder a um rigoroso exame dos pedidos orçamentais das agências, 
na medida em que a maioria das agências não utiliza os fundos solicitados;

13. Solicita à comissão competente quanto ao fundo que tenha em conta esse relatório 
especial antes de transmitir o seu relatório à Assembleia Plenária;

14. Propõe que, entre os tópicos a examinar pelo proposto grupo de trabalho interinstitucional 
sobre a futura governação das agências, figurem os seguintes:

• a necessidade de uma abordagem normalizada entre as agências sobre a apresentação das 
suas actividades durante o exercício em questão, assim como das contas e relatórios sobre 
a gestão orçamental e financeira;

• um requisito normalizado que vincule todos os directores de agência no sentido de 
emitirem e assinarem uma declaração de fiabilidade, incluindo eventuais reservas, sempre 
que for caso disso;

• um modelo harmonizado, aplicável a todas as agências e a todos os organismos
descentralizados, estabelecendo uma clara distinção entre o seguinte: 

– um relatório anual destinado ao público em geral sobre as actividades do 
organismo e os seus resultados; 

– os mapas de despesas e um relatório sobre a execução do orçamento; 

– um relatório de actividades inspirado nos relatórios de actividades dos 
directores-gerais da Comissão;

– uma declaração de fiabilidade assinada pelo Director do organismo, acompanhada de
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todas aquelas reservas e observações que o director julgue indicado chamar à 
atenção da autoridade responsável pela quitação; 

• a necessidade de definir os princípios para determinar se as taxas ou pagamentos devem 
ser a fonte de financiamento das agências, e em que medida;

• A necessidade de proceder a uma avaliação constante da pertinência das actuais agências e 
de estabelecer critérios que permitam decidir se uma entidade reguladora cumpriu o seu 
objectivo e pode ser extinta.
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