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Alteração 1
Monica Luisa Macovei
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor do Centro Europeu 
para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional pela execução do orçamento 
do Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional pela execução do 
orçamento do Centro para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 2
Edit Herczog
Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor do Centro Europeu 
para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional pela execução do orçamento 
do Centro para o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional pela execução do 
orçamento do Centro para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 3
Monica Luisa Macovei
Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... encerramento das contas do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional relativas ao 
exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Centro Europeu para o Desenvolvimento 
da Formação Profissional relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 4
Edit Herczog
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Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... encerramento das contas do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional relativas ao 
exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas do 
Centro Europeu para o Desenvolvimento 
da Formação Profissional relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a contribuição da 
União para o orçamento do Centro para 
2010 foi de 12 265 000 euros, o que 
representa um aumento de 4,9 % em 
comparação com 2009,

D. Considerando que a contribuição da 
União para o orçamento do Observatório 
para 2010 era de 16 920 000 euros, o que 
representa um aumento de 2 % em 
comparação com 2009,

Or. en

Alteração 6
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a contribuição da 
União para o orçamento do Centro para 
2010 foi de 12 265 000 euros, o que 
representa um aumento de 4,9 % em 
comparação com 2009,

D. Considerando que a contribuição da 
União para o orçamento do Centro para 
2010 foi de 16 920 000 euros, o que 
representa um aumento de 2 % em 
comparação com 2009,

Or. en

Alteração 7
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Observa ainda que, segundo as contas 
anuais do Centro relativas ao exercício de 
2010, as despesas de representação e de 
reuniões aumentaram, respetivamente, 
233 % e 37 % em relação a 2009; observa 
que o Centro não justificou estas duas 
variações significativas entre os exercícios 
de 2009 e de 2010; apela, por isso, ao 
Centro para que comunique à autoridade 
de quitação as razões do aumento 
substancial registado nestes domínios 
específicos;

3. Observa ainda que, segundo as contas 
anuais do Centro relativas ao exercício de 
2010, as despesas de representação e de 
reuniões aumentaram, respetivamente, 
233 % e 37 % em relação a 2009; acusa a 
receção da justificação do aumento destas 
despesas por carta com data de 23 de 
fevereiro de 2012;

Or. en

Alteração 8
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa que o Centro recebe 
contribuições anuais de dois países 
terceiros que beneficiam dos seus 
trabalhos; nota que a contribuição da 
Noruega e da Islândia para o orçamento do 
Centro ascendeu a 421 308 euros em 2010; 
recorda que esses fundos são geridos como 
receitas afetadas, devendo ser autorizados 
para projetos específicos; observa que, em 
2010, o Centro não atingiu o objetivo de 
utilização destes fundos; sublinha que, 
relativamente ao exercício de 2009, o 
Tribunal de Contas já tinha referido as 
insuficiências do Centro no que se refere à 
utilização destes fundos; insta, por 
conseguinte, o Centro a explicar estas 
insuficiências à autoridade de quitação e 
a tomar medidas quanto antes para 
garantir a utilização destas contribuições;

4. Observa que o Centro recebe 
contribuições anuais de dois países 
terceiros que beneficiam dos seus 
trabalhos; nota que a contribuição da 
Noruega e da Islândia para o orçamento do 
Centro ascendeu a 421 308 euros em 2010; 
recorda que esses fundos são geridos como 
receitas afetadas, devendo ser autorizados 
para projetos específicos; observa que, em 
2010, o Centro não atingiu o objetivo de 
utilização destes fundos; sublinha que, 
relativamente ao exercício de 2009, o 
Tribunal de Contas já tinha referido as 
insuficiências do Centro no que se refere à 
utilização destes fundos; acusa a receção 
da explicação desta situação, por carta 
com data de 23 de fevereiro de 2012;
saúda a este respeito que, em 2011, o 
objetivo tenha sido alcançado e que 100 % 
do orçamento programado tenha sido 
executado;

Or. en
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Alteração 9
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa que o Centro recebe 
contribuições anuais de dois países 
terceiros que beneficiam dos seus 
trabalhos; nota que a contribuição da 
Noruega e da Islândia para o orçamento do 
Centro ascendeu a 421 308 euros em 2010; 
recorda que esses fundos são geridos como 
receitas afetadas, devendo ser autorizados 
para projetos específicos; observa que, em 
2010, o Centro não atingiu o objetivo de 
utilização destes fundos; sublinha que, 
relativamente ao exercício de 2009, o 
Tribunal de Contas já tinha referido as 
insuficiências do Centro no que se refere à 
utilização destes fundos; insta, por 
conseguinte, o Centro a explicar estas 
insuficiências à autoridade de quitação e 
a tomar medidas quanto antes para 
garantir a utilização destas contribuições;

4. Observa que o Centro recebe 
contribuições anuais de dois países 
terceiros que beneficiam dos seus 
trabalhos; nota que a contribuição da 
Noruega e da Islândia para o orçamento do 
Centro ascendeu a 421 308 euros em 2010; 
recorda que esses fundos são geridos como 
receitas afetadas, devendo ser autorizados 
para projetos específicos; observa que, em 
2010, o Centro não atingiu o objetivo de 
utilização destes fundos; sublinha que, 
relativamente ao exercício de 2009, o 
Tribunal de Contas já tinha referido as 
insuficiências do Centro no que se refere à 
utilização destes fundos; regista a 
declaração do Centro de que o objetivo 
previsto para 2010 não foi alcançado 
devido ao adiamento das reparações no 
edifício do Centro, mas que este foi 
atingido em 2011; regista ainda o 
compromisso do Centro de utilizar até ao 
fim as contribuições de anos anteriores, 
da Noruega e da Finlândia, em 2012; 
insta o Centro a manter informada a
autoridade de quitação acerca da 
utilização destas contribuições;

Or. en

Alteração 10
Monica Luisa Macovei
Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que, segundo as contas anuais 
do Centro relativas a 2010, as transições 
automáticas de dotações representaram 
574 493 euros em 2010 e que foi efetuada 
uma transição não automática no valor de 

6. Observa ainda que, segundo as contas 
anuais do Centro relativas a 2010, foi 
efetuada uma transição não automática no 
valor de 55 910 euros relacionada com
despesas abrangidas pelo Título 2;
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55 910 euros; sublinha que a soma das 
transições automáticas e não automáticas 
não corresponde ao montante global de 
dotações transitadas para 2011; observa 
que o relatório do Centro sobre as contas 
anuais relativas a 2010 não fornece 
explicações sobre esta diferença de 164 
297 euros; insta o Centro e o Tribunal de 
Contas a fornecerem à autoridade de 
quitação explicações exaustivas sobe esta 
questão e a tomarem medidas adequadas 
para retificar a situação;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Observa que, segundo o Centro, cabe-
lhe ainda aplicar determinadas 
recomendações do SAI formuladas em 
2008 e em 2009 no contexto das auditorias 
de gestão relativas aos recursos humanos e 
à deontologia, respetivamente; insta, 
contudo, o diretor do Centro a
disponibilizar à autoridade de quitação 
informação específica sobre o plano de 
ação elaborado pelo Centro para aplicar 
estas recomendações;

16. Observa que, segundo o Centro, cabe-
lhe ainda aplicar determinadas 
recomendações do SAI formuladas em 
2008 e em 2009 no contexto das auditorias 
de gestão relativas aos recursos humanos e 
à deontologia, respetivamente; acusa a 
receção de informações explicativas 
recebidas por carta com data de 23 de 
fevereiro de 2012; congratula-se com o 
facto de que em matéria das auditorias de 
gestão relativas aos recursos humanos de
2008, 13 das 14 recomendações tenham 
sido implementadas; congratula-se ainda 
com o facto de que em matéria da 
auditoria de ética de 2009, 16 das 17 
recomendações tenham sido 
implementadas; insta o Centro a informar
a autoridade de quitação acerca dos 
progressos na implementação das
restantes recomendações;

Or. en

Alteração 12
Edit Herczog



PE483.622v01-00 8/9 AM\892976PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Conclui da leitura do Relatório Anual 
do Centro que o SAI efetuou uma 
avaliação dos riscos em matéria de TIC em 
2010; insta, portanto, o Centro a 
comunicar à autoridade de quitação as 
conclusões do SAI e o conteúdo do plano 
de ação aplicado pelo Centro em 1 de 
outubro de 2010;

17. Conclui da leitura do Relatório Anual 
do Centro que o SAI efetuou uma 
avaliação dos riscos em matéria de TIC em 
2010; saúda a implementação de todas as 
ações programadas pelo Centro, à data de 
31 de dezembro, no seguimento das 
conclusões da presente avaliação dos 
riscos em matéria de TIC;

Or. en

Alteração 13
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Constata igualmente que, em abril de 
2010, o SAI efetuou outra auditoria sobre o 
Relatório Anual de Atividades do Centro e 
a criação de um bloco de fiabilidade no 
Centro; constata que o relatório final do 
SAI foi disponibilizado ao Centro em 5 de 
julho de 2010 e que este relatório fornecia 
garantias razoáveis quanto à elaboração do 
relatório anual, nomeadamente quanto à 
declaração de fiabilidade do diretor; insta, 
no entanto, o Centro a informar a 
autoridade de quitação sobre o conteúdo 
das recomendações muito importantes a 
este respeito e as medidas tomadas pelo 
Centro;

18. Constata igualmente que, em abril de 
2010, o SAI efetuou outra auditoria sobre o 
Relatório Anual de Atividades do Centro e 
a criação de um bloco de fiabilidade no 
Centro; constata que o relatório final do 
SAI foi disponibilizado ao Centro em 5 de 
julho de 2010 e que este relatório fornecia 
garantias razoáveis quanto à elaboração do 
relatório anual, nomeadamente quanto à 
declaração de fiabilidade do diretor; acolhe 
com satisfação a informação 
disponibilizada pelo Centro, por carta 
com data de 23 de fevereiro de 2012, 
segundo a qual as sete recomendações do 
SAI foram implementadas até ao final de 
dezembro de 2011;

Or. en

Alteração 14
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Observa, à luz do Relatório Anual de 
Atividades do Centro, que este começou a 
aplicar as novas normas de controlo
internas (NCI) em 2009 e que os requisitos 
de base tinham sido plenamente 
respeitados no final de 2010, à exceção da 
NCI 8 e da NCI 10;

19. Observa, à luz do Relatório Anual de 
Atividades do Centro, que este começou a 
aplicar as novas normas de controlo 
internas (NCI) em 2009 e que os requisitos 
de base tinham sido plenamente 
respeitados no final de 2010, à exceção da 
NCI 8 e da NCI 10; acolhe com satisfação 
a informação recebida por carta com data 
de 23 de fevereiro de 2012, segundo a 
qual todos os requisitos de base das NCI 8 
foram plenamente cumpridos até ao final 
de 2011; destaca o compromisso do 
Centro, no sentido de cumprir os 
requisitos de base das 10 NCI no primeiro 
semestre de 2012;

Or. en

Alteração 15
Edit Herczog
Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Manifesta preocupação pelo facto de a 
CAI ter deixado o Centro em 31 de agosto 
de 2010; considera que os relatórios da
CAI poderiam melhorar ainda mais as
medidas de controlo interno em matéria de 
procedimentos de adjudicação de contratos 
e de concessão de subvenções;

21. Destaca o facto de a CAI ter deixado o 
Centro em 31 de agosto de 2010; regista a 
informação disponibilizada por carta com 
data de 23 de fevereiro de 2012 de que as 
funções da CAI são agora asseguradas 
por entidades externas ou por um grupo 
de trabalho interno do Centro; insta o 
Centro a disponibilizar à autoridade de 
quitação mais informação acerca das 
medidas de controlo interno em matéria de 
procedimentos de adjudicação de contratos 
e de concessão de subvenções atualmente 
em vigor;

Or. en


