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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 do Centro 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. Louva a taxa de execução orçamental de 100 % em 2018, em comparação com 99,95 % 
em 2017;

3. Aprecia o trabalho desenvolvido pelo Centro, consistindo em investigação, análises e 
aconselhamento técnico no domínio das políticas em matéria de ensino e formação 
profissionais (EFP), de qualificações e de competências;

4. Aprecia a cooperação do Centro com outras Agências abrangidas no âmbito das 
competências da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais;

5. Observa com pesar que o Tribunal identificou insuficiências em dois processos de 
recrutamento, que puseram em causa os princípios da transparência e da igualdade de 
tratamento dos requerentes; observa que a resposta do Centro indica que o seu 
procedimento em matéria de conflitos de interesses já foi revisto, estando a ser tomadas 
medidas para melhorar os seus procedimentos de seleção e assegurar que uma eventual 
prorrogação das listas de reserva seja feita de forma regular;

6. Observa com pesar que o relatório do Tribunal considera que o modelo de 
externalização integral dos serviços jurídicos adotado pelo Centro criou um risco para o 
princípio da boa gestão financeira e um risco para a transparência, apesar de terem sido 
introduzidas pelo Centro várias melhorias neste domínio; toma nota de que o Centro 
tomou medidas em relação a algumas das áreas críticas identificadas e tenciona 
reavaliar o modo de organização da sua função jurídica;

7. Observa que o Tribunal refere que, no procedimento de adjudicação relativo à sua 
agência de viagens, o Centro deveria ter utilizado critérios mais detalhados e adequados 
no que diz respeito ao preço e à qualidade, para assegurar um contrato com a melhor 
relação qualidade-preço; regista o compromisso do Centro de melhorar a aplicação dos 
critérios de adjudicação relativos à qualidade para serviços semelhantes no futuro;

8. Congratula-se com o facto de o Centro ter elaborado um plano de ação para todas as 
áreas a melhorar identificadas pelo Serviço de Auditoria Interna da Comissão no seu 
relatório de auditoria sobre «A gestão dos recursos humanos e a ética no CEDEFOP»;

9. Recomenda, com base nos factos disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor 
Executivo do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional pela 
execução do orçamento do Centro para o exercício de 2018.


