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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 

control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de faptul că în ultimii ani s-a înregistrat o îmbunătățire constantă a nivelului de 

eroare global estimat în ceea ce privește plățile efectuate din bugetul UE (4,4 % în 

2014; 3,8 % în 2015; 3,1 % în 2016); observă, în plus, că plățile bazate pe drepturi la 

plată, o parte importantă din cheltuielile auditate, reprezentând aproximativ 49 % din 

cheltuielile Uniunii, au indicat niveluri (1,3 %) sub pragul de 2 % pentru un nivel 

semnificativ de eroare; salută faptul că, pentru prima dată din 1994, Curtea a emis o 

opinie cu rezerve privind regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aferente 

exercițiului 2016; 

2. recunoaște impactul pozitiv pe care l-au avut, în general, măsurile corective adoptate de 

către autoritățile statelor membre și de către Comisie asupra nivelului estimat de eroare, 

având în vedere faptul că, în lipsa acestor măsuri, nivelul estimat de eroare ar fi fost de 

peste 1,2 %; 

3. ia act cu îngrijorare de faptul că nivelul ridicat estimat de eroare în domeniul de politică 

„Coeziune economică, socială și teritorială” se situează la 4,8 %, valoare care depășește 

în continuare pragul de semnificație de 2 % și nivelul de eroare identificat pentru 

ansamblul bugetului UE (3,1 %); constată totuși că acest nivel de eroare reflectă o 

ușoară scădere față de cel înregistrat în exercițiul precedent (5,2 %); 

4. observă că nivelul ridicat estimat de eroare în domeniul de politică „Coeziune 

economică, socială și teritorială” este cauzat în principal de costurile neeligibile în 

declarațiile beneficiarilor, de selectarea unor activități, proiecte sau beneficiari 

neeligibili sau de încălcarea legislației în materie de achiziții publice; subliniază 

necesitatea de a lua măsuri eficace pentru a reduce aceste surse de eroare, asigurând, în 

același timp, o performanță ridicată; 

5. constată cu îngrijorare că nivelul estimat de eroare în domeniul „Competitivitate pentru 

creștere și locuri de muncă” este de 4,1 % și că cea mai mare parte a erorilor priveau 

rambursarea unor costuri neeligibile cu personalul și a unor costuri indirecte neeligibile 

declarate de beneficiarii unor proiecte de cercetare; subliniază necesitatea de a lua 

măsuri eficace pentru a reduce aceste surse de eroare, asigurând, în același timp, o 

performanță ridicată; 

6. regretă faptul că, la fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori, statele membre dispuneau 

de suficiente informații pentru a preveni sau pentru a detecta și corecta un număr 

semnificativ de erori; ia act de faptul că, în cazul în care aceste informații ar fi fost 

utilizate pentru corectarea erorilor, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul 

cheltuielilor pentru „Coeziune economică, socială și teritorială” ar fi fost de 1,1 %, 

adică sub pragul de semnificație de 2 %, iar pentru cheltuielile globale pentru 

„Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” ar fi fost de 2,9 %; ia act de 

recomandarea Curții, conform căreia nu ar trebui introduse mecanisme suplimentare de 

control al cheltuielilor UE, ci ar trebui să se asigure faptul că mecanismele existente de 

control sunt utilizate în mod corespunzător; 
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7. își exprimă îngrijorarea că, în cursul examinării de către Curte a 168 de proiecte 

încheiate în temeiul domeniului de cheltuieli „Coeziune economică, socială și 

teritorială”, doar o treime aveau un sistem de măsurare a performanței cu indicatori de 

realizare și de rezultat legați de obiectivele programului operațional și că 42 % nu 

dispuneau de indicatori de rezultat sau valori-țintă, făcând imposibilă evaluarea 

contribuției specifice a acestor proiecte la realizarea obiectivelor generale ale 

programului; 

8. ia act cu îngrijorare de faptul că, la trei ani după începerea perioadei 2014-2020, statele 

membre au desemnat doar 77 % din autoritățile responsabile de programe și care sunt, 

de asemenea, responsabile de punerea în aplicare a fondurilor ESI și că întârzierile în 

execuția bugetului la jumătatea anului 2017 sunt mai mari decât până la același moment 

din perioada 2007-2013; 

9. ia act de recomandarea Curții, conform căreia, atunci când reexaminează concepția și 

mecanismul de punere în aplicare a fondurilor ESI post-2020, Comisia ar trebui să pună 

în mai mare măsură accentul pe performanță în cadrul acestui program și să simplifice 

mecanismele de efectuare a plăților, încurajând, dacă este cazul, introducerea unor noi 

măsuri care să asigure faptul că nivelul plăților corespunde nivelului de performanță și 

nu este determinat doar de nevoia de a rambursa cheltuielile; 

10. atrage atenția asupra observațiilor Curții în raportul său anual referitor la execuția 

bugetului privind exercițiul financiar 2016, potrivit cărora, în ultimii cinci ani, aceasta 

nu a cuantificat erori legate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri 

pentru operațiuni în domeniul de politică „Coeziune economică, socială și teritorială”; 

consideră deci că promovarea utilizării pe o scară mai largă a opțiunilor simplificate în 

materie de costuri poate duce la reducerea sarcinii administrative, la mai puține erori 

decât în cazul în care are loc rambursarea costurilor reale și la o orientare mai 

accentuată asupra performanței și rezultatelor; prin urmare, solicită Comisiei să le pună 

în continuare la dispoziție statelor membre orientări și asistență privind punerea în 

aplicare a opțiunilor simplificate în materie de costuri, având în vedere aplicabilitatea 

lor tot mai mare, pentru a facilita utilizarea pe scară cât mai largă a opțiunilor 

simplificate în materie de costuri; 

11. salută realizările Fondului social european (FSE) și ale Inițiativei privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) în 2016 și faptul că aproape de trei ori mai 

multe persoane au beneficiat de acestea în 2016 față de perioada 2014-2015 (7,8 

milioane de persoane în 2016, comparativ cu 2,7 milioane de persoane în perioada 

2014-2015); ia act de faptul că, ca urmare a sprijinului YEI și FSE, 787 000 de 

participanți aveau un loc de muncă, 820 000 de persoane au dobândit o calificare și 

276 000 de participanți au urmat un program educațional sau de formare; 

12. salută rezultatele obținute în cadrul celor trei axe ale Programului Uniunii Europene 

pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în 2016; atrage atenția asupra 

importanței asistenței aferente EaSI și, în special, a axelor sale legate de Progress și de 

rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES) pentru punerea 

în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale; ia act cu îngrijorare de faptul că 

secțiunea tematică Antreprenoriat social din cadrul axei de Microfinanțare și 

antreprenoriat social a EaSI rămâne deficitară și invită Comisia să insiste asupra 
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faptului că Fondul european de investiții trebuie să se angajeze la utilizarea deplină a 

resurselor în cadrul secțiunii tematice Antreprenoriat social. 
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