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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. Destaca a importância da apresentação dos programas de trabalho anuais das agências nas
comissões responsáveis; recorda que esta prática ajuda a garantir que os programas de
trabalho refletem as prioridades políticas reais e facilita a supervisão e o controlo da
execução desses programas;
2. Reconhece o papel das agências na tarefa de apoiar as políticas da UE desde a sua fase
inicial até à sua execução; insta a uma utilização mais ampla destas competências e
capacidade nas fases pertinentes do processo político do Semestre Europeu; Destaca a
contribuição das agências na tarefa de procurar concretizar os objetivos da Estratégia
Europa 2020;
3. Destaca a importância da colaboração estreita entre as agências; destaca as boas práticas
existentes em matéria de efeitos de sinergia entre as agências - como os memorandos de
entendimento e a consulta prévia acerca dos programas de trabalho - a fim de se evitarem
sobreposições e a repetição de atividades;
4. Chama a atenção para a declaração comum relativa à gestão futura das agências
descentralizadas e a abordagem comum anexada à mesma1, em particular, o capítulo
relativo às sedes das agências; neste contexto, solicita soluções rápidas para quaisquer
questões em curso relacionadas com as instalações das agências, a fim de assegurar o seu
funcionamento sem perturbações;
5. Reitera o seu pedido duma apresentação mais harmonizada e simplificada das contas
anuais que contenha uma série de elementos comuns com vista a facilitar a sua
comparação.

1

http://ec.europa.eu/commission_20102014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm

PA\1011350PT.doc

3/3

PE524.629v01-00

PT

