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Ex.ma Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus:

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o seu parecer sobre as 
propostas da Comissão de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) e que revoga 
o Regulamento (CEE) n.° 337/75 {COM(2016) 532 final}; de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (Eurofound) e que revoga o Regulamento (CEE) n.° 1365/75 do Conselho 
{COM(2016) 531 final}; e de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA), e que 
revoga o Regulamento (CE) n.°2062/94 do Conselho {COM(2016) 528final}.

A abordagem comum das agências descentralizadas da UE, acordada em julho de 2012 pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, definiu um quadro para o 
funcionamento das agências, com particular incidência na coerência, eficácia, 
responsabilização e transparência. Na declaração comum que acompanha a abordagem 
comum, as três instituições signatárias acordaram em ter em conta a abordagem comum no 
contexto de todas as suas futuras decisões relativas às agências descentralizadas da UE, 
após uma análise caso a caso.

Com base nas referidas propostas, a Comissão procura resolver as divergências existentes 
entre os atuais regulamentos que criam o Cedefop, a Eurofound e a Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho e as disposições da abordagem comum das agências 
descentralizadas da UE. Além disso, no caso do Cedefop, a proposta também propõe a 
revisão do mandato e das funções do Centro afim de tomar em consideração a evolução das 
suas atividades e das políticas no domínio do ensino e da formação profissionais e das 
competências e qualificações, bem como a evolução da situação económica, institucional e 
social da UE ocorrida desde a sua instituição em 1975.
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Encontram-se atualmente em curso debates entre a Comissão e os colegisladores sobre as 
propostas, e a Comissão espera que sejam alcançados acordos num futuro próximo.

A Comissão espera poder prosseguir o diálogo político no futuro.

Com os melhores cumprimentos.

Marianne Thyssen 
Membro da Comissão
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