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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. Congratula-se com a revisão dos regulamentos de base das três agências tripartidas: a 
Eurofound, o Cedefop e a UE-OSHA;

2. Regista os resultados da avaliação externa das quatro agências que operam nos 
domínios do emprego, dos assuntos sociais e da inclusão (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA e Fundação Europeia para a Formação (ETF)); reconhece o êxito das 
agências na aplicação das recomendações em oito grandes setores operacionais; 

3. Salienta a importância de assegurar recursos humanos e financeiros adequados que 
permitam às agências executar as suas tarefas;

4. Relembra que a troca de pontos de vista, realizada anualmente, sobre os projetos de 
programa de trabalho anual e as estratégias plurianuais das agências nas comissões 
competentes contribui para assegurar que os programas e as estratégias reflitam as 
verdadeiras prioridades políticas, em especial no contexto do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e da estratégia Europa 2020;

5. Saúda e incentiva a cooperação entre as agências no âmbito e para além do quadro da 
Rede de Agências da UE (EUAN), o que promove a criação de sinergias e o 
intercâmbio de ideias e de boas práticas, a fim de lograr uma governação mais 
equilibrada, uma maior eficiência, a redução dos custos e uma maior coerência entre as 
agências;

6. Observa que a maior parte das agências publica os anúncios de abertura de vagas nos 
seus próprios sítios Internet e nas redes sociais, mas muitas vezes não no sítio Internet 
do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO); incentiva as agências a publicarem 
os seus anúncios de abertura de vagas no sítio Internet do EPSO, o que aumentaria a 
transparência e a divulgação, tendo em conta a relação custo-eficácia;

7. Congratula-se com o facto de que, segundo as recomendações do Tribunal de Contas 
Europeu, o número de observações sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos 
diminuiu, o que ilustra os esforços continuados das agências para respeitar o quadro 
jurídico, nomeadamente as disposições estabelecidas no Regulamento Financeiro e no 
Estatuto dos Funcionários;

8. Insta as agências a assegurarem a independência dos contabilistas relativamente a 
qualquer pessoa que tenha a delegação ou a subdelegação para efetuar autorizações e 
pagamentos, uma vez que a posição hierárquica de um contabilista numa agência pode 
afetar a sua independência;

9. Reconhece os progressos realizados pelas agências na harmonização de soluções 
informáticas nos domínios da gestão e dos sistemas contabilísticos; subscreve a 
recomendação do Tribunal que preconiza uma maior utilização de soluções informáticas 
em domínios essenciais, como a gestão de recursos humanos e os concursos públicos ou 
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a gestão de contratos, a fim de reduzir os riscos do controlo interno e de reforçar a 
governação informática; recorda que a utilização de ferramentas eletrónicas similares 
para adquirir fornecimentos ou serviços (contratação eletrónica) seria um avanço 
importante para alcançar um quadro informático mais harmonizado entre as agências; 
incentiva-as a prosseguirem os esforços com a introdução e a implementação da 
faturação eletrónica e de concursos públicos eletrónicos.
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