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Alteração 1
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a função importante das 
34 agências descentralizadas na 
elaboração e execução das políticas da 
UE, especialmente em tarefas de natureza 
técnica, científica, operacional e/ou 
reguladora; neste contexto, aprecia a 
importância e a qualidade do trabalho 
realizado pelas quatro agências da 
competência da Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA e ETF);

1. Observa que, desde 2000, o 
número de agências da UE registou um 
aumento muito significativo; é de opinião 
que tal é problemático do ponto de vista 
democrático, uma vez que as agências 
levam a cabo tarefas em parte de 
administração pública, cujo desempenho 
tem um enorme impacto para os cidadãos, 
porém as agências são independentes dos 
Estados-Membros e, por conseguinte, não 
possuem legitimidade democrática; 
salienta que, entre 2000 e 2013, o pessoal 
das agências da UE quadruplicou e a 
dotação do orçamento da UE aumentou 
oito vezes, e que, em 2018, foi atribuído 
um total de 4,2 mil milhões de euros a 
todas as agências (excluindo o CUR), ou 
seja, mais 20 % do que em 2017; regista 
que, nos domínios social e do emprego, 
diferentes agências e organismos 
trabalham em paralelo, havendo uma 
sobreposição de funções e competências; 
regista, em particular, a sobreposição 
entre a Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho e a 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho, bem 
como uma forte sobreposição entre a 
Fundação Europeia para a Formação e o 
Centro Europeu para o Desenvolvimento 
da Formação Profissional;

Or. de

Alteração 2
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a função importante das 
34 agências descentralizadas na 
elaboração e execução das políticas da 
UE, especialmente em tarefas de natureza 
técnica, científica, operacional e/ou 
reguladora; neste contexto, aprecia a 
importância e a qualidade do trabalho 
realizado pelas quatro agências da 
competência da Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA e ETF);

1. Sublinha que a função das agências 
deve ser mais eficaz em termos de custos e 
de recursos; considera excessivo o 
número de agências da UE (43 em 2019), 
bem como o número de agências da 
competência da Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA e ETF, às quais se juntou 
ainda a ELA em 2019);

Or. it

Alteração 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com o facto de 
todas as agências sob a alçada da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais terem apresentado os seus 
objetivos e programas de trabalho, apesar 
de não disporem de recursos humanos 
adequados e estarem sujeitas a restrições 
orçamentais; é de opinião que esses 
desafios constituem um risco para a 
realização das tarefas das agências no 
futuro e salienta a importância de 
assegurar recursos humanos e 
financeiros adequados que permitam às 
agências continuar a executar os seus 
programas de trabalho com uma taxa de 
conclusão de atividades muito elevada;

Or. en
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Alteração 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. 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 os consideram fáceis de 
identificar, reconhecer e utilizar;

Or. en

Alteração 5
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Expressa a sua satisfação com o 
facto de, de acordo com o Relatório Anual 
do Tribunal de Contas Europeu sobre as 
agências da UE relativo ao exercício de 
2018, o Tribunal de Contas ter emitido 
pareceres de auditoria sem reservas sobre 
a fiabilidade das contas de todas as 
agências; observa que o Tribunal emitiu 
pareceres de auditoria sem reservas sobre 
a legalidade e a regularidade das receitas 
subjacentes às contas de todas as 
agências; observa ainda que o Tribunal 
emitiu pareceres de auditoria sem 
reservas sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos subjacentes 

Suprimido
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às contas de todas as agências, exceto os 
do EASO;

Or. it

Alteração 6
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda e incentiva a cooperação 
entre as agências no e para além do âmbito 
da Rede de Agências da UE (EUAN), que 
tem um papel importante para identificar 
e promover possíveis ganhos de eficiência, 
acrescentar valor e assegurar uma 
comunicação eficiente entre as agências e 
os intervenientes pertinentes; aprecia e 
incentiva a estreita colaboração entre as 
agências do âmbito das competências da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, para assegurar as sinergias, a 
complementaridade e partilha de 
recursos;

3.  Incentiva a cooperação entre as 
agências no e para além do âmbito da Rede 
de Agências da UE (EUAN) de forma a 
aumentar a sua eficiência, acrescentar 
valor, assegurar a complementaridade e a 
partilha de recursos e evitar duplicações e 
desperdícios;

Or. it

Alteração 7
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Observa que a maioria das 
observações formuladas pelo Tribunal no 
seu Relatório Anual sobre as agências da 
UE relativo ao exercício de 2018 diz 
respeito a deficiências nos procedimentos 
de adjudicação de contratos públicos, tal 
como nos anos anteriores; incentiva as 

4. Observa com preocupação que a 
maioria das observações formuladas pelo 
Tribunal no seu Relatório Anual sobre as 
agências da UE relativo ao exercício de 
2018 diz respeito a deficiências nos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
públicos, tal como nos anos anteriores; 
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agências para que estas continuem a 
melhorar os seus procedimentos de 
contratação pública, assegurando o 
cumprimento integral das regras aplicáveis 
e a melhor relação custo-benefício dos 
procedimentos de contratação; observa 
que, no que diz respeito à boa gestão 
financeira, as observações do Tribunal 
dizem respeito a uma dependência 
excessiva de contratantes, da consultoria 
externa e do trabalho temporário;

incentiva as agências para que estas 
continuem a melhorar os seus 
procedimentos de contratação pública, 
assegurando o cumprimento integral das 
regras aplicáveis e a melhor relação custo-
benefício dos procedimentos de 
contratação; Observa ainda  que, no que 
diz respeito à boa gestão financeira, as 
observações do Tribunal dizem respeito a 
uma dependência excessiva de 
contratantes, da consultoria externa e do 
trabalho temporário;

Or. it

Alteração 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apoia as conclusões do Tribunal 
no sentido de que a utilização de 
contratos-quadro não deve impedir um 
procedimento de adjudicação de contratos 
justo e competitivo e que a concorrência 
em matéria de preços deve ter em conta 
todos os principais elementos dos preços; 
é de opinião que os procedimentos de 
contratação conjunta ou os contratos-
quadro interinstitucionais, que sejam 
baseados numa análise do mercado e 
numa prova de viabilidade para o 
procedimento conjunto, podem ajudar a 
alcançar ganhos de eficiência e 
economias de escala para as agências e 
podem ser particularmente úteis para as 
agências recentemente criadas, como a 
AET;

Or. en



PE644.905v01-00 8/12 AM\1194667PT.docx

PT

Alteração 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Congratula-se com o relatório de 
avaliação da Comissão (publicado em 
2019) sobre as agências da UE que 
trabalham no domínio da política de 
emprego e assuntos sociais (Eurofound, 
Cedefop, ETF e EU-OSHA) quanto à 
pertinência, a eficácia, a coerência e o 
valor acrescentado da UE das agências; 
frisa que a Comissão Europeia identificou 
vários domínios a melhorar, mas que, de 
um modo geral, o seu relatório de 
avaliação é muito positivo, declarando 
que as agências cumpriram as suas 
atribuições com um elevado valor 
acrescentado e uma boa relação 
qualidade/preço e que o seu trabalho foi 
pertinente e útil para as respetivas partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Reconhece os progressos 
realizados pelas agências no que diz 
respeito ao intercâmbio de informações e 
à cooperação e salienta a necessidade de 
novas medidas e de uma maior 
cooperação para ajudar a reduzir os 
custos, aumentar a eficiência e alcançar 
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sinergias mais fortes entre as agências;

Or. en

Alteração 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Congratula-se com a criação da 
Autoridade Europeia do Trabalho (AET), 
cujo regulamento de base foi apresentado 
em março de 2018 e que iniciou o seu 
funcionamento em outubro de 2019; 
salienta a necessidade de assegurar 
recursos financeiros suficientes para o 
seu estabelecimento; insiste em que o 
financiamento não pode ser realizado 
através da reafetação de dotações das 
outras agências de emprego e assuntos 
sociais e das rubricas orçamentais e que a 
AET, sendo um novo organismo, 
necessita de recursos novos para 
funcionar corretamente; salienta, em 
particular, que a criação da AET não 
deve resultar numa redução dos recursos 
e capacidades da rede EURES, que 
desempenha um papel central na 
facilitação da mobilidade laboral dos 
cidadãos da União e oferece serviços e 
parcerias a candidatos a emprego e 
empregadores, serviços públicos de 
emprego, parceiros sociais e autoridades 
locais; salienta, portanto, a necessidade 
de manter rubricas orçamentais claras e 
separadas para a AET e a EURES;

Or. en

Alteração 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-E. Faz notar que a Autoridade 
Europeia do Trabalho (AET) ajudará a 
assegurar que as regras da UE em 
matéria de mobilidade laboral e de 
coordenação da segurança social sejam 
aplicadas de forma eficaz e equitativa, 
apoiará a cooperação entre autoridades 
nacionais para aplicar estas regras e 
facilitará aos cidadãos e às empresas 
tirarem benefícios do mercado interno; é 
de opinião que, embora as quatro 
agências (Eurofound, Cedefop, ETF e 
EU-OSHA) estejam predominantemente 
centradas na investigação, poderiam 
apoiar e contribuir de forma útil para o 
trabalho da Autoridade Europeia do 
Trabalho.

Or. en

Alteração 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Encoraja as agências da União a 
terem em consideração a adoção de uma 
estratégia em matéria de direitos 
fundamentais, incluindo uma referência 
aos direitos fundamentais num código de 
conduta que poderia definir os deveres do 
seu pessoal e a formação do mesmo; a 
criação de mecanismos que garantam que 
todas as violações dos direitos 
fundamentais sejam detetadas e 
comunicadas, e que os riscos de 
ocorrência de tais violações sejam 
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rapidamente levados ao conhecimento dos 
órgãos principais da agência em causa; o 
estabelecimento, sempre que pertinente, 
do cargo de «encarregado dos direitos 
fundamentais», que deve responder 
diretamente perante o conselho de 
administração, para garantir um certo 
grau de independência em relação a 
outros agentes, a fim de garantir que as 
ameaças aos direitos fundamentais sejam 
objeto de resposta imediata e que seja 
efetuada uma atualização constante da 
política em matéria de direitos 
fundamentais no âmbito da organização; 
o desenvolvimento de um diálogo regular 
com as organizações da sociedade civil e 
as organizações internacionais 
pertinentes sobre questões relacionadas 
com os direitos fundamentais; a definição 
do respeito dos direitos fundamentais 
como uma componente central do quadro 
da colaboração da agência com 
intervenientes externos, incluindo, em 
particular, os agentes das administrações 
nacionais com os quais se relacionam a 
nível operacional;

Or. en

Alteração 14
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recomenda que todas as agências 
se concentrem na comunicação com o 
público e na publicidade, uma vez que a 
sua existência e as suas atividades 
frequentemente não são reconhecidas 
entre os cidadãos;

Or. en
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Alteração 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Rede das Agências a 
desenvolver uma política geral de não 
substituir o pessoal permanente por 
consultores externos mais caros.

Or. en


