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1. Decisão do Parlamento Europeu, de 13 de maio de 2020, sobre a quitação pela 
execução do orçamento do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (atualmente, Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (Cedefop)) para o exercício de 2018 (2019/2066(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional relativas ao exercício de 2018,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2018, acompanhado das respostas das agências1,

– Tendo em conta a declaração2 relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o 
exercício de 2018, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 18 de fevereiro de 2020, sobre a 
quitação a dar ao Centro quanto à execução do orçamento para o exercício de 2018 
(05761/2020 – C9-0033/2020),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho3, nomeadamente o artigo 208.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
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revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20121, nomeadamente o seu artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.º 337/75 do Conselho, de 10 de fevereiro 
de 1975, que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional2, nomeadamente o artigo 12.º-A,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/128 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de janeiro de 2019, que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 337/75 do 
Conselho3, nomeadamente o artigo 15.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 da Comissão, de 30 de 
setembro de 2013, que institui o regulamento financeiro quadro dos organismos 
referidos no artigo 208.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho4, nomeadamente o artigo 108.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do Tratado Euratom 
e referidos no artigo 70.º do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho5, nomeadamente o artigo 105.º,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0040/2020),

1. Dá quitação ao Diretor-Executivo do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop) pela execução do orçamento do Centro para o 
exercício de 2018;

2. Regista as suas observações na resolução que se segue;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que desta 
constitui parte integrante ao Diretor-Executivo do Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), ao Conselho, à Comissão e ao 
Tribunal de Contas e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia (série L).
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2. Decisão do Parlamento Europeu, de 13 de maio de 2020, sobre o encerramento das 
contas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
(atualmente, Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
(Cedefop)) relativas ao exercício de 2018 (2019/2066(DEC))
O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional relativas ao exercício de 2018,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2018, acompanhado das respostas das agências1,

– Tendo em conta a declaração2 relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e 
regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o 
exercício de 2018, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 18 de fevereiro de 2020, sobre a 
quitação a dar ao Centro quanto à execução do orçamento para o exercício de 2018 
(05761/2020 – C9-0033/2020),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho3, nomeadamente o artigo 208.º,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20124, nomeadamente o seu artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.º 337/75 do Conselho, de 10 de fevereiro 
de 1975, que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional5, nomeadamente o artigo 12.º-A,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/128 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de janeiro de 2019, que cria um Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 337/75 do 
Conselho6, nomeadamente o artigo 15.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 da Comissão, de 30 de 
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setembro de 2013, que institui o regulamento financeiro quadro dos organismos 
referidos no artigo 208.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1, nomeadamente o artigo 108.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do TFUE e do Tratado Euratom e referidos no artigo 70.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho2, nomeadamente o 
artigo 105.º,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0040/2020),

1. Aprova o encerramento das contas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional para o exercício de 2018;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor-Executivo do 
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), ao 
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).

1 JO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
2 JO L 122 de 10.5.2019, p. 1.



3. Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de maio de 2020, que contém as observações 
que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela execução do orçamento 
do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (atualmente, 
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop)) para o 
exercício de 2018 (2019/2066(DEC))
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua decisão sobre a quitação pela execução do orçamento do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional para o exercício de 2018,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0040/2020),

A. Considerando que, de acordo com o seu mapa de receitas e despesas1, o orçamento 
definitivo do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional o 
(«Centro») para o exercício de 2018 foi de 17 850 210 EUR, o que representa um 
ligeiro decréscimo de 0,11 % em relação a 2017; que o orçamento do Centro provém 
essencialmente do orçamento da União2;

B. Considerando que o Tribunal de Contas (o «Tribunal»), no seu relatório sobre as contas 
anuais do Centro para o exercício de 2018 (o «relatório do Tribunal»), afirmou ter 
obtido garantias razoáveis de que as contas anuais do Centro são fiáveis e as operações 
subjacentes são legais e regulares;

Gestão orçamental e financeira

1. Observa com satisfação que os esforços de supervisão orçamental durante o exercício 
de 2018 resultaram numa taxa de execução orçamental de 100 %, o que representa um 
ligeiro aumento de 0,04 % relativamente a 2017; observa que a taxa de execução das 
dotações de pagamento foi de 96,50 %, o que representa um aumento de 6,84 % 
relativamente a 2017;

Desempenho

2. Observa que o Centro utiliza um sistema exemplar de medição do desempenho que 
inclui indicadores-chave de desempenho para a avaliação do valor acrescentado das 
suas atividades a nível de projeto, atividade e organização e outras medidas para 
melhorar a sua gestão orçamental;

3. Observa, além disso, que o programa de trabalho do Centro para 2018 foi plenamente 
executado em conformidade com os objetivos, metas e indicações definidos; 

4. Congratula-se com o facto de o Centro estar a desenvolver sinergias e a partilhar 
recursos com as outras agências;

5. Regista que o Centro continua a manter uma cooperação estreita e formalizada com a 
Fundação Europeia para a Formação (ETF) e com a Fundação Europeia para a Melhoria 

1 JO C 108 de 22.3.2018, p. 1.
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das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound);

6. Observa que a avaliação externa a que o Centro foi submetido em 2017, tal como 
exigido pela regulamentação financeira, concluiu que a cooperação reforçada do Centro 
com as três outras agências descentralizadas da esfera de competências da Direção-
Geral do Emprego – a ETF, a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA) e a Eurofound – se revelou uma opção viável; assinala que o 
regulamento de base reformulado do Centro (Regulamento (UE) 2019/128), que entrou 
em vigor em fevereiro de 2019, teve em conta os resultados desta avaliação externa;

7. Insta a Comissão a realizar um estudo de viabilidade para avaliar a possibilidade de, 
caso não seja efetuada uma fusão completa, no mínimo, criar sinergias partilhadas com 
a Eurofound; solicita à Comissão que avalie ambos os cenários, a saber, a transferência 
do Centro para a sede da Eurofound em Loughlinstown, na Irlanda, e a transferência da 
sede da Eurofound para a sede do Centro em Salónica; observa que tal resultaria na 
partilha de serviços administrativos e de apoio e a gestão das instalações comuns, bem 
como a partilha de infraestruturas em matéria de TIC, telecomunicações e Internet, o 
que permitiria efetuar poupanças significativas nos custos, que poderiam ser utilizadas 
para reforçar o financiamento das duas agências; reconhece que o trabalho eficaz, 
eficiente e isento de erros das agências está intimamente ligado a um nível de 
financiamento adequado para cobrir as suas atividades operacionais e administrativas; 
insta, por conseguinte, os Estados-Membros a ajustarem as atividades que as agências 
têm de realizar ao financiamento que lhes é atribuído;

8. Incentiva o Centro a prosseguir a digitalização da instituição;

9. Incentiva o Centro a aplicar as recomendações do Tribunal;

10. Aprecia os conhecimentos especializados e o trabalho contínuo e de alta qualidade 
desenvolvido pelo Centro, que consiste em investigação, análises e aconselhamento 
técnico para acompanhar a elaboração das políticas europeias em matéria de 
aprendizagem ao longo da vida, de ensino e formação profissionais (EFP), de 
qualificações e de competências, com vista a promover formações de qualidade e 
adaptadas às necessidades do mercado de trabalho; sublinha, neste contexto, a 
importância de garantir recursos humanos e financeiros suficientes para que o Centro 
possa desempenhar funções em constante crescimento e evolução, assegurando, ao 
mesmo tempo, a primazia do Centro sobre os contratantes privados;

11. Congratula-se com a contribuição e as competências do Centro no que se refere ao 
fornecimento de novos conhecimentos, dados e análises políticas, ao acompanhamento 
das tendências políticas e à atuação como corretor de conhecimento para temas políticos 
altamente relevantes no âmbito da agenda da União; reconhece o trabalho de qualidade 
do Centro em diferentes projetos, em particular, a Agenda de Competências para a 
Europa, o Europass, a revisão do Panorama de Competências, o papel desempenhado 
em apoio dos participantes no Processo de Copenhaga, o Índice Europeu de 
Competências e a previsão de competências;

12. Considera positivo que o Centro tenha lançado uma nova vertente de digitalização e, em 
particular, no que se refere às suas ferramentas em linha, que fornecem informações 
específicas por país e melhores oportunidades de visualização dos dados em linha, tais 
como orientações sobre informações do mercado de trabalho e previsões de 
competências; reconhece, neste contexto, as campanhas de marketing específicas do 



Centro destinadas a sensibilizar para os conteúdos do seu sítio web;

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 se revestem 
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 do 
desenvolvimento de um plano global para chegar a um maior número de cidadãos da 
União;

Política de pessoal

14. Observa que, em 31 de dezembro de 2018, o quadro do pessoal estava preenchido a 
96,70 %, com 12 funcionários e 76 agentes temporários nomeados dos 78 agentes 
temporários e 13 funcionários autorizados pelo orçamento da União (em comparação 
com 92 lugares autorizados em 2017); constata que, além disso, 26 agentes contratuais e 
três peritos nacionais destacados trabalharam para o Centro em 2018;

15. Regista que o Centro tem vindo a tomar medidas à luz das observações e dos 
comentários da autoridade de quitação sobre o novo chefe do serviço de recursos 
humanos, que assumiu funções em janeiro de 2019, bem como sobre a decisão de 
externalizar o serviço jurídico do Centro; observa com preocupação que, dado o elevado 
número de processos judiciais em que o Centro está envolvido, a externalização total do 
serviço jurídico representa um risco para o tratamento coerente dos processos e para o 
princípio da eficiência; insta o Centro a informar a autoridade de quitação sobre os 
desenvolvimentos que houve a esse nível;

16. Toma nota do processo em curso no Centro para melhorar os procedimentos de seleção 
assegurando a conformidade com a conceção dos critérios avaliados pelos júris de 
seleção e aumentando os controlos pelos recursos humanos; observa com preocupação 
que, segundo o relatório do Tribunal, os dois recrutamentos auditados efetuados 
em 2018 a partir de duas listas de reserva estabelecidas em 2015 e 2016 foram geridos e 
documentados de forma inadequada, como aconteceu com vários outros processos de 
recrutamento auditados em anos anteriores; insta o Centro a tomar medidas corretivas 
imediatas para assegurar procedimentos de recrutamento regulares e a informar a 
autoridade de quitação sobre as medidas tomadas para o efeito;

17. Toma nota da preocupação do Centro pelo facto de o seu novo regulamento de base 
alargar o seu mandato no sentido de incluir as políticas em matéria de qualificações e 
competências, para além do EFP, mas sem acompanhar as novas funções por recursos 
adicionais; observa que o Centro já sofreu uma redução de 10 % do pessoal e que esta 
experiência conduziu a um aumento do volume de trabalho e da pressão para o seu 
pessoal; 

18. Congratula-se com o facto de o Centro se encontrar perto de um equilíbrio global de 
género no seu pessoal (59 % de mulheres e 41 % de homens), mas lamenta a falta de 
informação sobre o equilíbrio de género nos lugares de gestão;

19. Assinala com satisfação que o equilíbrio de género foi alcançado em 2018 no que se 
refere aos membros do conselho de administração (50% mulheres e 50% homens); 



20. Lamenta a falta de clareza quanto ao equilíbrio geográfico do pessoal;

Contratos públicos

21. Lamenta que, segundo o relatório do Tribunal, no procedimento de contratação dos 
serviços de agência de viagens do Centro, os critérios de preço e de qualidade nem 
sempre tenham sido suficientemente pormenorizados para garantir a adjudicação dos 
contratos com a melhor relação custo-benefício; lamenta a insuficiência da metodologia 
e da documentação do Centro no tocante às propostas suscetíveis de serem 
anormalmente baixas;

Prevenção e gestão de conflitos de interesses e transparência

22. Toma nota das medidas já adotadas e dos esforços que o Centro está a desenvolver para 
garantir a transparência, a prevenção e a gestão de conflitos de interesses, bem como a 
proteção dos denunciantes; destaca, porém, com preocupação, que o Centro ainda não 
publica os CV dos seus quadros superiores no seu sítio Web e que os quadros 
superiores, os peritos internos e os assistentes do Centro só declaram os potenciais 
conflitos de interesses quando estes ocorrem, de acordo com a política de 2014 do 
Centro em matéria de prevenção e gestão de conflitos de interesses; toma nota das 
orientações atualizadas do Centro sobre a comunicação de conflitos de interesses nos 
processos de seleção e de recrutamento e da sua elaboração de regras revistas para a 
prevenção e gestão de conflitos de interesses dos membros do conselho de 
administração, dos peritos independentes e de outro pessoal;

23. Congratula-se com o facto de, à luz das observações e dos comentários da autoridade de 
quitação, o Centro ter adotado, em 2 de setembro de 2019, regras de execução relativas 
ao Regulamento (CE) n.º 1049/20011;

24. Regista que, na sequência das observações e dos comentários da autoridade de quitação, 
foi criado um organismo independente em matéria de divulgação, aconselhamento e 
consulta dos denunciantes, tendo o coordenador do controlo interno sido nomeado 
correspondente em matéria de ética e integridade do Centro;

Considerações gerais

25. Insta o Centro a fazer incidir a sua atenção na divulgação dos resultados da sua 
investigação junto do público em geral e a dirigir-se a este último através das redes 
sociais e de outros meios de comunicação social;

Auditoria interna

26. Observa com profunda preocupação que, segundo a auditoria realizada pelo Serviço de 
Auditoria Interna sobre a gestão de recursos humanos e a deontologia do Centro, de 14 
a 18 de janeiro de 2018, os procedimentos de recrutamento continuavam a ser 
considerados críticos;

o

1 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio 
de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).



o     o

27. Remete, em relação a outras observações, de natureza horizontal, que acompanham a 
sua decisão sobre a quitação, para a sua Resolução, de 14 de maio de 20201, sobre o 
desempenho, a gestão financeira e o controlo das agências.

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0121.


