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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. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Fundação 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 a elevada taxa de execução das atividades previstas pela Fundação 
(91 %), embora constatando uma ligeira diminuição da mesma em comparação com 
2017 (93 %); constata a melhoria considerável registada, em 2018, no tocante à taxa de 
concretização dentro do prazo previsto (94 %), em comparação com o ano anterior 
(88 %); frisa que estes dados demonstram o nível de qualidade do planeamento e da 
execução, bem como a capacidade de resposta às necessidades sociais e aos 
desenvolvimentos políticos em constante mutação; salienta, a este respeito, a 
importância de garantir recursos humanos e financeiros adequados para que a Fundação 
possa continuar a desempenhar as suas funções com uma elevada taxa de execução, 
assegurando, simultaneamente, a primazia das agências sobre os contratantes privados;

3. Observa que a Fundação tem participado na identificação, na formulação, na execução, 
no acompanhamento e na avaliação dos programas externos da União em matéria de 
desenvolvimento de competências e do capital humano, bem como no domínio do 
emprego; saúda o facto de a Fundação ser a única agência da União que dispõe de um 
mandato para trabalhar fora do território no apoio à ação externa da UE no domínio da 
educação, da formação, das competências e dos sistemas do mercado de trabalho, bem 
como no desenvolvimento do capital humano nos países parceiros da União, com o 
objetivo de melhorar a empregabilidade e as perspetivas de emprego dos cidadãos 
destes países;

4. Saúda o trabalho desenvolvido pela Fundação, conjuntamente com os países vizinhos da 
UE, os países do alargamento e os países da Ásia Central, bem como o contributo que 
presta para as políticas e os programas pan-africanos da UE destinados a promover a 
empregabilidade e a inclusão socioeconómica, e apoia vivamente o objetivo 
prosseguido pela Fundação de melhorar a política de ensino e formação profissionais 
em todo o mundo;

5. Encoraja o trabalho levado a cabo pela Fundação no domínio das aptidões e 
competências digitais, bem como para ajudar os países a melhorarem as suas 
qualificações e os seus sistemas de qualificações tendo em vista a modernização do 
ensino e formação profissionais em prol da aprendizagem ao longo da vida, da 
empregabilidade e da competitividade futura dessas regiões e desses países; assinala que 
86 % dos países onde a Fundação tem desenvolvido atividades registaram progressos no 
domínio das qualificações, da governação, da empregabilidade, da prestação de ensino e 
formação profissionais, da aprendizagem empresarial e da análise das políticas;

6. Recorda que a aprendizagem ao longo da vida foi descrita pelos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, pelo Consenso Europeu sobre 
o Desenvolvimento e pelo relatório global da OIT sobre o futuro do trabalho como 
sendo essencial para um crescimento sustentável e uma sociedade inclusiva estável, e 
recomenda que a aprendizagem ao longo da vida continue a constituir um domínio 
central do trabalho da Fundação;

7. Reconhece que os objetivos e ações da Fundação são altamente complementares às 
políticas e atividades da União e saúda ainda a permanente cooperação e partilha de 
recursos entre a Fundação e outras agências, em particular o Cedefop e a Eurofound, o 
que permite uma importante partilha de conhecimentos;

8. Observa que, em 2018, a Fundação começou a aplicar os 17 princípios melhorados de 
controlo interno adotados em novembro de 2017 e que a avaliação anual dos controlos 
internos de 2018 assentou, na íntegra, nos novos princípios de controlo interno; assinala, 
também, com base nas informações da Fundação, que quaisquer ações em aberto foram 
integradas no plano de desenvolvimento da Fundação e que deveriam ter sido 
consideradas aspetos prioritários passíveis de melhorias em 2019;

9. Regista com pesar que, com base no relatório do Tribunal, não existem provas de que o 
procedimento de contratação através do qual cinco trabalhadores temporários 
trabalharam para a Fundação tenha conduzido à adjudicação do contrato com a melhor 
relação qualidade/preço; partilha a observação do Tribunal, a este respeito, de que a 
Fundação deve utilizar critérios de adjudicação centrados em elementos de preço 
competitivos;

10. Congratula-se com o facto de a Fundação ter implementado ações que conduziram ao 
encerramento formal de todas as recomendações emitidas pelo Serviço de Auditoria 
Interna da Comissão, constantes da auditoria de 2017 ao acompanhamento dos 
progressos no domínio do ensino e formação profissionais e com o facto de, pelo 
terceiro ano consecutivo, a taxa de execução das recomendações de auditoria interna ter 
atingido os 100 %;

11. Realça que a transparência e a sensibilização dos cidadãos para a existência das 
agências são essenciais para a responsabilização democrática destas; defende que a 
utilidade e a facilidade de utilização dos recursos e dos dados das agências são da maior 
importância; solicita, por conseguinte, uma avaliação da forma como os dados e os 
recursos são apresentados e disponibilizados, bem como da medida em que os cidadãos 
os consideram fáceis de identificar, reconhecer e utilizar; recorda que os Estados-
Membros podem sensibilizar a opinião pública a este respeito através da elaboração de 
um plano global para alcançar um maior número de cidadãos da União;

12. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao diretor-
executivo da Fundação Europeia para a Formação pela execução do orçamento da 
Fundação para o exercício de 2018.
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