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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

Introdução

1. Saúda a intenção da Comissão de estimular um diálogo interinstitucional sobre o futuro
das agências da União Europeia e o lugar que lhes deve caber na governação europeia; 
entende que é chegada a hora de se determinar o rumo a seguir na governação europeia e
considera a constituição de um grupo de trabalho interinstitucional uma solução viável 
para a realização de um debate construtivo e orientado que é necessário para este 
objectivo; salienta que todos os principais agentes, das esferas institucional e legislativa, 
bem como representantes da autoridade orçamental, devem participar neste grupo de 
trabalho para garantir resultados satisfatórios;

2. Congratula-se com o propósito manifestado pela Comissão de iniciar uma avaliação 
horizontal detalhada das agências de regulação, bem como de examinar as repercussões 
reais da sua criação e do seu funcionamento na União; considera que, neste contexto, se 
devem estabelecer normas de avaliação coerentes;

3. Recorda que as agências europeias foram sendo criadas por etapas sucessivas para dar 
resposta às necessidades específicas de cada caso concreto, de forma descoordenada e 
sem a definição de um quadro comum; observa, contudo, que nenhum dos esforços 
empreendidos nos últimos anos no sentido de estabelecer algumas normas comuns 
aplicáveis a todas as agências foi particularmente frutuoso; lamenta o tempo perdido e 
solicita ao Conselho que envide, juntamente com todas as outras instituições, todos os 
esforços possíveis para efectuar progressos neste domínio;

4. Está disposto a considerar o receio dos Estados-Membros no que respeita ao projecto de 
acordo interinstitucional relativo ao enquadramento das agências europeias de regulação 
(AI) apresentado pela Comissão em 2005, que visava estabelecer um enquadramento 
horizontal para a criação, a estrutura, o funcionamento, a avaliação e o controlo das 
agências europeias descentralizadas, a fim de criar um instrumento adequado susceptível 
de ser aplicado com sucesso a todas essas agências;

5. Considera, portanto, a decisão da Comissão de retirar a referida proposta de AI uma 
medida pragmática que pode propiciar um ensejo para a busca de outras soluções que é 
mister descobrir com urgência; está convencido de que, no interesse da transparência, é 
necessário um enquadramento horizontal das agências, não obstante as variações de 
carácter existentes entre elas;

6. Está disposto a ponderar a hipótese de se utilizarem outros instrumentos que não um AI, 
para uma melhor definição das funções das instituições europeias e dos procedimentos a 
observar na criação de novas agências descentralizadas e nas relações com as já 
existentes;
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7. Deseja reiterar a importância de se assegurar a aplicação sistemática a nível 
interinstitucional do procedimento estabelecido no ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira1 (AI de 17 de Maio de 2006), e salienta a necessidade de velar por um 
seguimento adequado da Declaração Conjunta do Parlamento, do Conselho e da 
Comissão, de 13 de Julho de 2007, sobre as agências descentralizadas;

8. Está convencido de que a instituição de um procedimento circunstanciado para a 
aplicação dessa disposição constitui uma necessidade absoluta; considera que um tal 
procedimento poderia servir de sede à consagração de alguns dos aspectos mais 
relevantes do projecto de AI que se encontra bloqueado, eventualmente em conjugação 
com algumas adaptações ao Regulamento Financeiro-quadro aplicável às agências;

9. Insiste, por outro lado, que, no caso das agências já existentes, é necessário avaliar 
periodicamente, de forma coordenada e coerente, se a opção pela fórmula da agência é 
mais económica do que a tomada a cargo das respectivas actividades pelos próprios 
departamentos da Comissão;

10. Conclui que, caso os exercícios de avaliação revelem que o recurso a um mecanismo de 
administração descentralizada não dá garantias de eficiência económica e eficácia, 
a União Europeia não deve coibir-se de inverter a actual tendência para a externalização 
das funções da Comissão e deve estabelecer regras claras para a revogação do mandato 
das agências descentralizadas;

11. Apoia a intenção da Comissão de se abster de propor a criação de novas agências 
descentralizadas enquanto o processo de avaliação não estiver concluído, sobretudo 
tendo em conta que as margens do quadro financeiro plurianual vigente tornam muito 
difícil, na actual conjuntura, o financiamento de qualquer novo órgão comunitário na 
ausência de uma séria reprogramação;

12. Considera fundamentais, do ponto de vista orçamental, para o trabalho do grupo de 
trabalho interinstitucional sobre o futuro das agências da UE, as seguintes questões:

Definição do conceito de “agência”

13. Recorda, a este propósito, a definição de "agência" estabelecida no trílogo de 7 de Março 
de 2007, no qual se acordou em que, para efeitos de aplicabilidade do ponto 47 do AI de 
17 de Maio de 2006, seriam enquadráveis no conceito de "agência" os organismos 
constituídos nos termos do artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) N.° 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades Europeias2 (Regulamento Financeiro);

14. Deseja salientar a relevância que atribui à necessidade de se definir uma terminologia 
geral clara e coerente no que respeita às agências, para utilização comum; recorda que as 
"agências de regulação" são apenas um subgrupo das agências descentralizadas;

                                               
1 JO C 139 de 14.06.2006, p. 1.
2 JO L 248 de 16.09.2002, p.1.
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Novas agências – Correlação entre os procedimentos legislativos e as prerrogativas 
orçamentais

15. Considera que é importante discutir os problemas, tanto de calendário como jurídicos e 
processuais, que podem levantar-se quando não seja possível alcançar em tempo 
oportuno um acordo sobre o financiamento de uma nova agência, nos termos do ponto 47 
do AI de 17 de Maio de 2006, em paralelo com as decisões tomadas pelo legislador; 
considera igualmente essencial que se ponderem algumas salvaguardas processuais 
destinadas a assegurar o pleno envolvimento da autoridade orçamental em todas as 
questões com incidência orçamental, como seja a do alargamento das atribuições das 
agências;

16. Recorda que o Parlamento propugnou já em 2005 que toda e qualquer proposta de 
criação de uma agência passasse a ser obrigatoriamente acompanhada de uma análise dos
custos/benefícios que deveria demonstrar, em particular, "que uma agência (incluindo os 
previsíveis relativos ao controlo e à coordenação) será mais rentável que a assunção das 
tarefas correspondentes por parte dos serviços da Comissão", mas incidiria também em 
questões como as do mandato e dos métodos de trabalho da agência ou do seu grau de 
independência em relação à Comissão, dado o particular interesse de que amiúde se 
reveste para o legislador;

Agências já existentes - Supervisão

17. Sublinha a necessidade de exercícios de avaliação e controlo periódicos e coordenados –
evitando situações de duplicação e sobreposição – que permitam aferir o valor 
acrescentado das agências descentralizadas já existentes que deixaram de caber no 
âmbito de aplicação do ponto 47 do AI de 17 de Maio de 2006; encara esta matéria como 
a sequência do trabalho anteriormente desenvolvido, que resultou na declaração conjunta 
sobre as agências comunitárias aprovada no trílogo de 18 de Abril de 2007 no sentido de 
(convidar a Comissão a) "avaliar regularmente as agências comunitárias existentes, 
debruçando-se prioritariamente sobre a sua rentabilidade e prestar uma explicação 
pormenorizada dos critérios utilizados na selecção das agências a avaliar";

18. Observa que a análise a efectuar deve responder a algumas questões básicas atinentes à 
relação custos/benefícios e poderá ser levada a cabo de acordo com, entre outros, os 
seguintes critérios:

 Relevância: Em que medida foram os objectivos previstos no regulamento de criação 
da agência em apreço determinantes do nível de despesa pública autorizado no 
orçamento?

 Eficácia: Que efeitos (impacto) foi possível obter com a actividade da agência?

 Eficiência (rendibilidade): Com que produtividade foram os recursos mobilizados 
convertidos em resultados? Foram os efeitos (esperados) obtidos a um custo 
razoável, em particular no tocante aos meios de pessoal empregados e à organização 
interna?
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19. Salienta que, dado o impacto orçamental geral das agências, a Comissão tem de 
demonstrar de modo convincente que a governação europeia por meio de agências 
constitui a opção mais económica, eficiente e apropriada em sede de execução das 
políticas europeias no presente e no futuro próximo;

Enquadramento geral comum
20. Insiste na necessidade de estabelecer um núcleo mínimo de normas comuns respeitante, 

entre outras matérias, ao papel e à responsabilidade política da Comissão relativamente à 
agência, ao apoio a conceder pelos países anfitriões e à escolha tempestiva e transparente 
do local da sede da agência, que poderia ser consignada no respectivo acto legislativo de 
base;

21. Recorda que a acção das agências deve reger-se por princípios claros de responsabilidade, 
nos termos do disposto no Regulamento Financeiro; salienta as obrigações das agências 
no que respeita ao processo de quitação;

22. Atribui também a maior importância à necessidade de se definirem algumas normas 
comuns no que respeita à apresentação dos orçamentos das agências, com o objectivo de 
conferir maior transparência e comparabilidade a determinados indicadores orçamentais, 
tais como as taxas de execução das agências ou a discriminação das suas receitas e 
despesas; considera que a apresentação geral da subvenção às agências no orçamento 
comunitário pode necessitar de ser adaptada às tarefas e funções da nova geração de 
agências.
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