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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. Sublinha a função importante das 34 agências descentralizadas na elaboração e 
execução das políticas da UE, especialmente em tarefas de natureza técnica, científica, 
operacional e/ou reguladora; neste contexto, aprecia a importância e a qualidade do 
trabalho realizado pelas quatro agências da competência da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA e ETF);

2. Expressa a sua satisfação com o facto de, de acordo com o Relatório Anual do Tribunal 
de Contas Europeu sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2018, o Tribunal de 
Contas ter emitido pareceres de auditoria sem reservas sobre a fiabilidade das contas de 
todas as agências; observa que o Tribunal emitiu pareceres de auditoria sem reservas 
sobre a legalidade e a regularidade das receitas subjacentes às contas de todas as 
agências; observa ainda que o Tribunal emitiu pareceres de auditoria sem reservas sobre 
a legalidade e a regularidade dos pagamentos subjacentes às contas de todas as 
agências, exceto os do EASO;

3. Saúda e incentiva a cooperação entre as agências no e para além do âmbito da Rede de 
Agências da UE (EUAN), que tem um papel importante para identificar e promover 
possíveis ganhos de eficiência, acrescentar valor e assegurar uma comunicação eficiente 
entre as agências e os intervenientes pertinentes; aprecia e incentiva a estreita 
colaboração entre as agências do âmbito das competências da Comissão do Emprego e 
dos Assuntos Sociais, para assegurar as sinergias, a complementaridade e partilha de 
recursos;

4. Observa que a maioria das observações formuladas pelo Tribunal no seu Relatório 
Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2018 diz respeito a deficiências 
nos procedimentos de adjudicação de contratos públicos, tal como nos anos anteriores; 
incentiva as agências para que estas continuem a melhorar os seus procedimentos de 
contratação pública, assegurando o cumprimento integral das regras aplicáveis e a 
melhor relação custo-benefício dos procedimentos de contratação; observa que, no que 
diz respeito à boa gestão financeira, as observações do Tribunal dizem respeito a uma 
dependência excessiva de contratantes, da consultoria externa e do trabalho temporário;

5. Recomenda que todas as agências adotem e apliquem o Quadro de Controlo Interno da 
Comissão, que assegurará o alinhamento das normas de controlo interno com as normas 
internacionais mais exigentes; 

6. Reconhece os progressos realizados pelas agências no que diz respeito à introdução da 
contratação eletrónica.


