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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. Considera essencial que as comissões responsáveis pelas agências examinem 
cuidadosamente os programas de trabalho anuais das agências e velem por que os mesmos 
correspondam à situação atual e às prioridades políticas;

2. Espera, neste contexto, uma cooperação mais estreita das agências com a Comissão no 
contexto da elaboração dos respetivos programas de trabalho anuais;

3. Preconiza uma cooperação estreita entre as agências, a fim de assegurar uma coordenação 
eficaz dos seus programas de trabalho anuais;

4. Saúda as medidas tomadas tendo em vista responder à sugestão apresentada pelo Tribunal 
de Contas relativamente à introdução de uma maior fiscalização e controlo das 
transferências de dotações, e espera que, no futuro, o orçamento das agências continue a 
constituir objeto de uma verificação minuciosa; considera que os problemas ligados à 
elaboração de um orçamento por atividades se devem a dificuldades de ordem prática de 
separar as despesas de pessoal, administrativas e de funcionamento das agências cujas 
atividades se reportam aos domínios da informação, do aconselhamento e da instauração 
de medidas de confiança;

5. Solicita às agências que inscrevam de forma mais transparente o quadro de efetivos, 
incluindo os agentes contratuais, nos seus relatórios de atividades; aguarda o acordo do 
grupo de trabalho interinstitucional para as agências, na medida em que tal constituirá um 
contributo inestimável para a orçamentação e funcionamento das agências;

6. Salienta que, antes de proceder à subcontratação ou a reagrupamentos, é necessário 
realizar uma análise completa de custos-benefícios, a fim de avaliar se as despesas 
administrativas das agências poderiam ser reduzidas em domínios como, por exemplo, a 
programação do orçamento e a gestão do pessoal; remete, neste contexto, para o estudo 
"Oportunidade e viabilidade de criação de serviços de apoio comuns para as agências da 
UE" levado a cabo pelo Parlamento em 2009.
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