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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 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. Saúda o facto de as atividades da Fundação consistirem no apoio à reforma da formação 
profissional nos países parceiros da União Europeia.

3. Observa que, em 2018, a Fundação começou a aplicar os 17 princípios de controlo 
interno adotados em novembro de 2017; assinala também, com base nas informações da 
Fundação, que quaisquer ações em aberto foram integradas no plano de 
desenvolvimento da Fundação e serão considerados aspetos prioritários passíveis de 
melhorias em 2019;

4. 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;

5. 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 (EFP);

6. 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.


