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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. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Fundação 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. Manifesta o seu apreço pelo facto de o trabalho de elevada qualidade da Fundação no 
âmbito da expansão e divulgação de conhecimentos ter contribuído para o planeamento 
e o estabelecimento de melhores condições de vida e de trabalho na União; reconhece o 
papel ativo da Fundação enquanto prestador de um contributo determinante para a 
conceção de políticas e o seu papel ativo enquanto fonte de informações para as atuais 
iniciativas da UE, tais como a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, o acesso à proteção social e a 
melhoria das condições de trabalho; congratula-se com a análise da Fundação e os seus 
contributos políticos no que diz respeito às tendências em matéria de qualidade de vida, 
num contexto de evolução social e económica no âmbito do relatório geral sobre o 
quarto Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida;

3. Destaca a importância de uma boa cooperação entre as agências que trabalham no 
domínio do emprego, dos assuntos sociais e da inclusão e, em particular, a cooperação 
entre a Fundação, a EU-OSHA, o Cedefop e o EIGE; ademais, considera importante a 
manutenção de uma sólida cooperação entre a Fundação e a Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais, a fim de continuar a realizar debates construtivos e baseados em 
dados factuais;

4. Reconhece os progressos realizados pela Fundação na conclusão do seu programa 
quadrienal, que identificou quatro domínios políticos prioritários específicos para o seu 
futuro programa de trabalho;

5. Congratula-se com o facto de a Fundação dispor de um código de ética, desde 2017, e 
se comprometer a informar a autoridade de quitação sobre quaisquer casos de conflito 
de interesses, alegados ou reais; regozija-se igualmente com o facto de a Fundação ter 
assumido o compromisso de avaliar as possibilidades de criação de um órgão 
independente de divulgação, aconselhamento e consulta;

6. Regozija-se com o facto de a Fundação ter afirmado que encara o novo regulamento de 
base como uma oportunidade para reavaliar, no futuro, a questão de uma maior 
independência do contabilista, bem como para realizar avaliações externas regulares;

7. Congratula-se com o facto de a Fundação estudar possibilidades de também abrir o 
software de contratação pública eletrónica às propostas negociadas; assinala que o 
sistema de apresentação eletrónica de propostas e o sistema e-PRIOR ainda não estão 
disponíveis;
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8. Observa que o Tribunal de Contas considera ser necessário reforçar a independência do 
contabilista, tornando-o diretamente responsável perante o diretor (administrativo) e o 
Conselho de Direção (funcional) da Eurofound, mas que o Conselho de Direção 
expressa a sua satisfação com a independência do contabilista e chama a atenção para o 
direito, já existente, de prestar diretamente contas ao presidente; solicita que a 
Eurofound reforce a independência do contabilista, tornando-o diretamente responsável 
perante o diretor (para questões administrativas) e o Conselho de Direção (para questões 
funcionais) da Fundação.

9. Recorda que os cortes de pessoal foram impostos com grande dificuldade e reitera a sua 
verdadeira preocupação relativamente a novos cortes que, acredita, limitariam a 
capacidade da Eurofound cumprir o seu mandato; salienta, para o efeito, a importância 
de assegurar recursos humanos e financeiros adequados que permitam à Fundação 
executar as suas tarefas; manifesta a sua preocupação com o impacto orçamental do 
aumento do coeficiente nacional irlandês para 119,8 em 2017; frisa que as instituições 
devem tomar medidas para compensar, o mais rapidamente possível, as consequências 
orçamentais, tal como manifestado na posição do Parlamento relativamente ao projeto 
de orçamento;

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. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor da 
Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) 
pela execução do orçamento da Fundação para o exercício de 2017.
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