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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. Reconhece o papel essencial do Centro na promoção da educação e formação profissional 
(EFP) na União Europeia e ao contribuir para políticas destinadas a utilizar o potencial da 
EFP no apoio ao desenvolvimento económico e facilitando a transição da aprendizagem 
para o emprego, particularmente no contexto da recessão económica; congratula-se com o 
facto de as diferentes partes interessadas manifestarem uma procura crescente de 
especialização e capacidade analítica do Centro; 

2. Nota que, segundo o Relatório Anual do Centro, o seu programa de trabalho foi 
implementado como previsto; congratula-se com as realizações do Centro nos domínios 
estabelecidos nas prioridades a médio prazo (2012-2014), como indicado pelo sistema de 
avaliação de desempenho (SAD) associado ao programa de trabalho; 

3. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as operações 
subjacentes às contas anuais do Centro são legais e regulares;

4. Congratula-se com o facto de o terceiro processo de seleção, lançado em 2012, ter sido 
bem sucedido e de o lugar de Diretor do Centro ter sido provido em outubro de 2013, após 
dois anos de vacatura; 

5. Constata as elevadas taxas de execução orçamental em todos os títulos e que o número de 
transferências orçamentais diminuiu mais de 25% em relação ao exercício precedente 
(tendo passado de 77 em 2011 para 55 em 2012); nota, além disso, que a elevada taxa de 
transições de dotações autorizadas resultou principalmente de razões que ultrapassam o 
controlo pelo Centro, como atrasos em obras de reparação realizadas pelas autoridades 
gregas em instalações deste último que não foram concluídas em 2012; 

6. Toma nota das observações do Tribunal de Contas relativas a verificações de subvenções 
concedidas pelo Centro; solicita controlos mais detalhados no que diz respeito a custos 
com pessoal requeridos pelos beneficiários.


