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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais do Cedefop relativas ao exercício de 2017 são 
legais e regulares e que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2017 está 
fielmente representada;

2. Saúda a elevada taxa de execução orçamental de 99,95% em 2017;

3. Manifesta o seu apreço pela continuação do trabalho de elevada qualidade do Cedefop, 
fornecendo investigação, análise e aconselhamento técnico para apoiar o 
desenvolvimento de políticas europeias de aprendizagem ao longo da vida e de ensino e 
formação profissional (EFP) e sublinha, para o efeito, a importância de assegurar a 
existência de recursos humanos e financeiros adequados para que o Cedefop possa 
desempenhar as suas funções;

4. Regozija-se por o Cedefop se centrar no desenvolvimento de competências, em 
particular entre as pessoas pouco qualificadas, a fim de apoiar o objetivo da inclusão no 
mercado de trabalho através do EFP, da aprendizagem em contexto laboral e da 
aprendizagem, bem como pelas suas contribuições para o Programa Erasmus+, a Nova 
Agenda de Competências para a Europa, o Europass e o Panorama de Competências, 
que conseguiu alcançar os seus principais grupos-alvo, decisores políticos e peritos;

5. Louva a cooperação contínua do Cedefop com as outras agências da UE, que permite 
uma partilha de conhecimentos e ganhos de eficiência significativos, em particular com 
a Fundação Europeia para a Formação (ETF);

6. Congratula-se com a iniciativa do Cedefop relativa a uma nova vertente de trabalho 
sobre a digitalização e o futuro do trabalho e também com o lançamento do 
«CareersNet» do Cedefop, a sua nova rede de investigação e orientação ao longo da 
vida e de progressão na carreira; insta o Cedefop a aumentar a utilização do portal 
EPSO nas suas ofertas de emprego;

7. Reconhece que o Cedefop tem tomado medidas, à luz das observações e comentários da 
autoridade de quitação, sobre a execução do orçamento para o exercício de 2016, com o 
objetivo de melhorar ainda mais o funcionamento do Cedefop; 

8. Congratula-se por o Cedefop estar em vias de aderir aos concursos eletrónicos e à 
apresentação eletrónica de propostas e observa que o Cedefop está a ponderar a forma 
de introduzir a faturação eletrónica;

9. Lamenta que o Tribunal de Contas tenha considerado que a gestão de dois processos de 
recrutamento para cargos de direção foi deficiente e que estes processos foram 
irregulares; reconhece, no entanto, que o Cedefop está a proceder a uma avaliação 
aprofundada de ambos os processos de recrutamento irregulares e a ponderar medidas 
corretivas relativamente aos dois processos em causa e aos processos de recrutamento 
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em geral, a fim de corrigir as deficiências identificadas pelo Tribunal;

10. Reitera que é necessário criar um organismo independente para efeitos de divulgação, 
aconselhamento e consulta, dotado de recursos orçamentais suficientes, para ajudar os 
autores de denúncias a utilizar os canais adequados para a divulgação de informações 
sobre eventuais irregularidades lesivas dos interesses financeiros da União, protegendo 
a sua confidencialidade e oferecendo o apoio e o aconselhamento necessários, em 
consonância com a diretiva relativa às pessoas que denunciam infrações ao direito da 
União, que é objeto de negociações interinstitucionais em curso;

11. Reitera o seu pedido ao Cedefop para que divulgue publicamente as atas das reuniões 
do seu conselho de administração;

12. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao diretor-
executivo do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional pela 
execução do orçamento do Cedefop para o exercício de 2017.
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