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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. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Eurofound relativas ao exercício de 2018 são 
legais e regulares e que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está 
fielmente representada;

2. Congratula-se com o desempenho muito positivo da Fundação, que registou uma taxa 
de realização dos objetivos de 83 % e uma taxa de execução orçamental próxima dos 
99,6 %, em 2018 (100 % em 2017);

3. Salienta a importância do trabalho de elevada qualidade desenvolvido pela Fundação 
para proporcionar conhecimentos científicos sólidos, imparciais, em tempo útil e 
relevantes para as políticas, conhecimentos especializados e apoio baseado em provas 
para o desenvolvimento de políticas europeias e para os decisores políticos nos 
domínios das condições de vida e de trabalho, do mercado de trabalho e das relações 
laborais em toda a União, bem como a importância de manter a natureza tripartida do 
seu modelo de governação, que prevê a participação das organizações patronais e de 
trabalhadores, dos governos de todos os Estados-Membros e da Comissão; 
congratula-se, em particular, com a publicação do relatório geral da Fundação baseado 
no último Inquérito Europeu sobre a Qualidade de Vida (EQLS) e com as suas 
publicações sobre o futuro do trabalho e a digitalização, em particular no domínio do 
trabalho a partir de plataformas em linha;

4. Salienta a importância das contribuições da Fundação para o desenvolvimento de 
instrumentos de previsão e a recolha de informações em diferentes domínios, como a 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o equilíbrio entre vida profissional e 
familiar e a qualidade de vida, o futuro do trabalho, a indústria transformadora, a 
digitalização e o trabalho a partir de plataformas;

5. Aprecia o apoio da Fundação aos sindicatos, às organizações patronais, aos governos 
nacionais e às instituições europeias, bem como a respetiva cooperação com outras 
Agências da União que trabalham no domínio do emprego, dos assuntos sociais e da 
inclusão sob a alçada da DG EMPREGO, e, em particular, entre a Fundação, a 
EU-OSHA, o Cedefop, a ETF e o EIGE, dentro e fora do âmbito da rede de 
desenvolvimento do desempenho das agências da União, que permite a criação de 
sinergias e o intercâmbio de ideias e de boas práticas, e tem por objetivo uma 
governação mais equilibrada, uma maior eficiência, a redução dos custos e uma maior 
coerência entre as agências; salienta a importância de manter uma cooperação ativa com 
todos os intervenientes e de apoiar o seu trabalho de desenvolvimento do crescimento 
sustentável, da inclusão social, do diálogo social e de parcerias; sublinha a necessidade 
de melhorar a cooperação entre as agências e as instituições da União, evitando a 
externalização de serviços que podem ser prestados pelas agências;

6. Observa, neste contexto, que a cooperação entre a Eurofound e o Cedefop foi 
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recentemente reforçada; congratula-se com o facto de a 4.ª edição do Inquérito Europeu 
às Empresas ter sido gerida conjuntamente pelo Cedefop e pela Eurofound e de, para 
além da partilha de custos, a análise das conclusões ter beneficiado da experiência 
combinada das duas agências e poder prestar assistência os decisores políticos na 
definição de políticas baseadas em dados concretos para melhorar as condições de 
trabalho dos trabalhadores e ajudar as empresas a prosperar;

7. Faz notar que a Fundação foi objeto de uma avaliação externa horizontal entre a 
agências realizada pela Comissão (publicada em 2019), juntamente com o Cedefop, a 
EU-OSHA e a ETF, que incidiu na avaliação do trabalho das agências; congratula-se 
com o facto de estar a ser desenvolvido um plano de ação para dar resposta às 
conclusões de um relatório de avaliação da Comissão, que foi, globalmente, muito 
positivo;

8. Toma nota do aumento do volume de trabalho da Fundação e das expectativas das 
partes interessadas e salienta a importância de assegurar recursos humanos e financeiros 
suficientes para que a Fundação possa desempenhar plenamente as suas funções, 
assegurando, ao mesmo tempo, a primazia das agências sobre os contratantes privados;

9. Congratula-se com o empenho da Fundação na sustentabilidade económica, social e 
ambiental das suas operações, garantindo um local de trabalho eficaz em termos de 
custos e respeitador do ambiente, e com o recurso a contratos públicos como 
instrumento importante para as três categorias de sustentabilidade nas suas operações;

10. Regista que, segundo o relatório do Tribunal de Contas, os controlos ex ante efetuados 
pela Eurofound no âmbito dos serviços de intermediação prestados por um contratante 
signatário do contrato-quadro não foram eficazes, e também a observação do Tribunal 
de Contas, segundo a qual a Fundação deve adaptar os controlos ex ante aos 
pagamentos ao abrigo deste tipo de contratos e garantir que todos os procedimentos de 
contratação são concorrenciais; salienta que o contrato interinstitucional foi estabelecido 
pela DG DIGIT da Comissão e que o contributo da Fundação para a elaboração da 
proposta e para a configuração da estrutura de preços foi limitado, o que dificultou a 
comparação com outros prestadores; observa, com base na resposta da Fundação, que o 
respetivo contrato-quadro tinha expirado, que o novo contrato-quadro prevê uma maior 
promoção da concorrência leal e permitiu resolver com êxito os problemas levantados 
pelo Tribunal;

11. Congratula-se com o facto de a Fundação ter completado as medidas corretivas em 
relação às observações formuladas pelo Tribunal de Contas em anos anteriores, quando 
ainda se encontrava em curso a introdução de um sistema de apresentação eletrónica de 
propostas;

12. Faz notar que a Fundação elaborou um plano de ação em resposta às três importantes 
recomendações relativas à adoção de medidas corretivas feitas pelo Serviço de 
Auditoria Interna (SAI) no seu relatório de auditoria sobre a hierarquização das 
atividades e a afetação de recursos (humanos e financeiros) na Eurofound;

13. Realça que a transparência e a sensibilização dos cidadãos para a existência das 
agências são essenciais para a sua responsabilização democrática; defende que a 
utilidade e a facilidade de utilização dos recursos e dos dados das agências são da maior 
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importância; solicita, por conseguinte, uma avaliação da forma como os dados e os 
recursos são apresentados e disponibilizados, assim como a perceção dos cidadãos 
quanto à respetiva facilidade de identificação, reconhecimento e utilização; recorda que 
os Estados-Membros podem sensibilizar a opinião pública para este assunto através da 
elaboração de um plano geral para chegar a um maior número de cidadãos da União;

14. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao 
Diretor-Executivo da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho pela execução do orçamento da Fundação para o exercício de 2018.
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