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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 com a Comissão no contexto da 
elaboração dos programas anuais e da nomeação dos diretores;

3. Preconiza uma cooperação mais estreita entre as agências, para que as mesmas cheguem a 
acordo quanto às prioridades e aos programas anuais e se coordenem na matéria;

4. Solicita que todas as agências se rejam pelo mesmo estatuto e que os representantes do 
Parlamento tenham assento no conselho de administração em pé de igualdade;

5. Lamenta que os representantes do Parlamento apenas estejam sujeitos à obrigação de 
prestação de contas de forma muito circunscrita;

6. Saúda as medidas tomadas tendo em vista fiscalizar e controlar com mais exatidão a 
transferência de dotações, tal como proposto pelo Tribunal de Contas; espera igualmente 
que, no futuro, o orçamento das agências constitua objeto de uma verificação minuciosa; 
considera que as dificuldades ligadas à elaboração do orçamento por atividades radicam 
num sistema que não separa as despesas de pessoal e de funcionamento das despesas 
operacionais para as agências cujas atividades principais se reportam aos domínios da 
informação, do aconselhamento e da instauração de uma clima de confiança;

7. Solicita às fundações que inscrevam de forma mais transparente o quadro de efetivos, 
incluindo os agentes contratuais, nos seus relatórios de atividades;

8. Salienta que as elevadas despesas administrativas das agências poderiam ser reduzidas 
externalizando e reagrupando certos serviços como a programação do orçamento e a 
gestão do pessoal.


