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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. Chama a atenção para a confirmação pelo Tribunal de Contas de que as contas aunais do 
Centro, que correspondem a um orçamento de 18 500 000 EUR, reflectem fielmente a 
situação financeira em 31 de Dezembro de 2009,  e de que as operações e os fluxos de 
tesouraria do Centro relativos ao exercício encerrado nessa data estão em conformidade 
com as disposições do seu regulamento financeiro;

2. Expressa a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares as operações subjacentes às contas anuais do Centro relativas ao exercício de 
2009;

3. Lamenta que, de acordo com o Tribunal de Contas, teve de ser cancelado um montante de 
1 600 000 EUR de despesas operacionais e subscreve o pedido formulado pelo Tribunal
relativo a melhorias na programação e seguimento das actividades tendo em vista
maximizar a utilização das dotações disponíveis e de melhor respeitar o princípio da 
anualidade;

4. Está interessado nas actividades desenvolvidas pelo Centro com a Noruega e com a 
Islândia e deseja saber se um acordo foi concluído com os governos destes países sobre os 
meios de utilizar da melhor forma a sua contribuição anual, de molde a que não seja 
necessário transitar as dotações; 

5. Toma nota das melhorias que o CEDEFOP efectuou para controlar mais rigorosamente a 
utilização das dotações de pagamento do título III, bem como das melhorias introduzidas 
nas modalidades de informações dos membros do conselho de administração sobre as 
transferências e a transparência dos processos de recrutamento. 


