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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. Remete para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas anuais, que 
correspondem a um orçamento de 22,4 milhões de euros, reflectem fielmente a situação 
financeira da Agência em 31 de Dezembro de 2008 e de que as operações e os fluxos de 
tesouraria relativos ao exercício encerrado nessa data estão em conformidade com as 
disposições do regulamento financeiro da Agência;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares as operações subjacentes às contas anuais da Agência relativas ao exercício de 
2008; 

3. Manifesta a sua apreensão com as observações do Tribunal de Contas no tocante à falta de 
transparência nos procedimentos de selecção do pessoal; considera que se trata de um 
facto grave e exige um completo esclarecimento a este respeito; relembra o quanto a 
União Europeia é sensível a esta questão e assinala os danos para a sua reputação que daí 
poderão resultar; afirma que os procedimentos de selecção do pessoal, por razões de 
igualdade de oportunidades, estão sempre subordinados às mesmas regras; coloca a 
questão de saber desde quando existirão estes problemas na Fundação que conta com 124 
trabalhadores;

4. Toma nota de que a Fundação tomará medidas para garantir, no futuro, a transparência 
necessária e as possibilidades de avaliação no tocante à legalidade dos procedimentos de 
selecção do pessoal e exige informações a este respeito;

5. Exige, tendo em conta a proximidade dos domínios tratados, uma cooperação e uma 
coordenação estreitas entre a FEF e o CEDEFOP e solicita uma informação regular no 
relatório de actividades de ambos os directores.


