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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 Centro relativas ao exercício de 2018 são 
legais e regulares e que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está 
fielmente representada;

2. Louva a exemplar taxa de execução orçamental de 100 % em 2018, em comparação 
com 99,95 % em 2017, e a taxa de preenchimento de 96 % dos lugares do quadro de 
pessoal; observa que este resultado e a taxa de execução orçamental revelam que os 
esforços do Centro no sentido da utilização ótima dos recursos foram bem sucedidos;

3. Aprecia os conhecimentos especializados e o trabalho contínuo e de alta qualidade 
desenvolvido pelo Centro, consistindo em investigação, análises e aconselhamento 
técnico para acompanhar a elaboração das políticas europeias em matéria de 
aprendizagem ao longo da vida, de ensino e formação profissionais (EFP), de 
qualificações e de competências, com vista a promover formações de qualidade e 
adaptadas às necessidades do mercado de trabalho; sublinha, para este efeito, a 
importância de assegurar recursos humanos e financeiros suficientes para que o Centro 
possa desempenhar funções em constante crescimento e evolução, assegurando, ao 
mesmo tempo, a primazia das agências sobre os contratantes privados;

4. Congratula-se com a contribuição e as competências do Centro no fornecimento de 
novos conhecimentos, dados e análises políticas, no acompanhamento das tendências 
políticas e na atuação como corretor de conhecimento para temas políticos altamente 
relevantes no âmbito da agenda da União; reconhece o trabalho de qualidade do Centro 
em diferentes projetos, em particular, a Agenda de Competências para a Europa, o 
Europass, a revisão do Panorama de Competências, o papel desempenhado em apoio 
dos participantes no Processo de Copenhaga, o Índice Europeu de Competências e a 
previsão de competências;

5. Considera positiva a iniciativa do Centro relativamente a uma nova vertente de 
digitalização e, em particular, às suas ferramentas em linha, que fornecem informações 
específicas por país e melhores oportunidades de visualização dos dados em linha, tais 
como orientações sobre informações do mercado de trabalho e previsões de 
competências; reconhece, para este efeito, as campanhas de marketing específicas do 
Centro destinadas a sensibilizar para os conteúdos do seu sítio web;

6. Aprecia o apoio contínuo que o Centro presta à Comissão, aos Estados-Membros e aos 
parceiros sociais, a partilha de boas práticas e a cooperação com as outras agências que 
se inserem no domínio das competências da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais (em particular a ETF e a Eurofound), tanto dentro como fora do âmbito da Rede 
de Desenvolvimento do Desempenho das Agências da União, o que permite a criação e 
exploração de sinergias entre as diversas agências e o intercâmbio de ideias e de boas 
práticas com vista a reforçar a sua complementaridade e a alcançar uma governação 
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mais equilibrada, uma maior eficiência, uma redução dos custos e uma maior coerência 
global; observa, a este respeito, que a recente cooperação entre o Cedefop e a Eurofound 
contribuiu para o desenvolvimento de um projeto comum e de previsões em matéria de 
competências para o setor da indústria transformadora, o que demonstrou a qualidade e 
o valor acrescentado do trabalho do Cedefop para as outras agências; sublinha a 
necessidade de melhorar a cooperação entre as agências e as instituições da União, 
evitando a externalização de serviços que possam ser prestados pelas agências;

7. Observa com pesar que o Tribunal identificou insuficiências em dois processos de 
recrutamento, que puseram em causa os princípios da transparência e da igualdade de 
tratamento dos requerentes; reconhece, no entanto, que o Centro já reviu o seu 
procedimento em matéria de conflitos de interesses e lançou um processo abrangente a 
fim de melhorar os procedimentos de seleção em geral e assegurar que uma eventual 
prorrogação das listas de reserva seja feita de forma regular e que sejam revistos os 
métodos de classificação e a documentação da globalidade do processo de seleção; 
observa, a este respeito, que o modelo de anúncio de vaga foi melhorado 
substancialmente, a fim de assegurar um aumento da transparência e da clareza dos 
critérios;

8. Observa com pesar que o relatório do Tribunal considera que o modelo de 
externalização integral dos serviços jurídicos adotado pelo Centro criou um risco para o 
princípio da boa gestão financeira e um risco para a transparência, não obstante as 
melhorias introduzidas pelo Centro neste domínio; salienta que o Centro tomou medidas 
em relação a algumas das áreas críticas identificadas e tenciona reavaliar o modo de 
organização da sua função jurídica;

9. Observa que o Tribunal refere que, no procedimento de adjudicação relativo à sua 
agência de viagens, o Centro deveria ter utilizado critérios mais circunstanciados e 
adequados no que diz respeito ao preço e à qualidade, para assegurar um contrato com a 
melhor relação qualidade-preço; louva o empenhamento do Centro em melhorar a 
aplicação dos critérios de adjudicação relativos à qualidade para serviços semelhantes 
no futuro e reconhece que o Centro já ajustou a fórmula utilizada para identificar 
propostas que possam ser anormalmente baixas; incentiva o Centro a continuar a 
melhorar os seus procedimentos de contratação pública, assegurando o cumprimento 
integral das regras aplicáveis e o princípio da melhor relação custo-benefício;

10. Congratula-se com o facto de o Centro ter elaborado um plano de ação para todas as 
áreas a melhorar identificadas pelo Serviço de Auditoria Interna da Comissão no seu 
relatório de auditoria sobre «A gestão dos recursos humanos e a ética no CEDEFOP»;

11. Congratula-se com a iniciativa do Centro de rever e melhorar os seus indicadores de 
desempenho com novos indicadores de qualidade que permitam compreender melhor a 
qualidade e a pertinência do trabalho e das competências especializadas do Centro;

12. Realça que a transparência e a sensibilização dos cidadãos para a existência das 
agências são essenciais para a sua responsabilização democrática; defende que a 
utilidade e a facilidade de utilização dos recursos e dos dados das agências são da maior 
importância; solicita, por conseguinte, uma avaliação da forma como os dados e os 
recursos são apresentados e disponibilizados, bem como da medida em que os cidadãos 
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os consideram fáceis de identificar, reconhecer e utilizar; recorda que os Estados-
Membros podem sensibilizar a opinião pública a este respeito através do 
desenvolvimento de um plano global para chegar a um maior número de cidadãos da 
União;

13. Recomenda, com base nos factos disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor 
Executivo do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional pela 
execução do orçamento do Centro para o exercício de 2018.
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