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Alteração 1
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o facto de o Tribunal 
de Contas ter continuado a avaliar o 
domínio do emprego e dos assuntos sociais 
através de uma amostra de um elevado 
número de operações; lamenta o aumento 
da taxa de erro para este domínio, que 
ascendeu a 3,2 % em 2012, em comparação 
com 2.2 % no ano anterior; assinala que 
esta taxa de erro foi ainda a mais baixa de 
todos os domínios de intervenção;

1. Congratula-se com o facto de o Tribunal 
de Contas ter continuado a avaliar o 
domínio do emprego e dos assuntos sociais 
através de uma amostra de um elevado 
número de operações; lamenta o aumento 
da taxa de erro para este domínio, que 
ascendeu a 3,2 % em 2012, em comparação 
com 2.2 % no ano anterior; assinala que 
esta taxa de erro foi ainda a mais baixa de 
todos os domínios de intervenção e solicita 
ao Tribunal de Contas que avalie também 
as rubricas orçamentais com menor 
dotação financeira no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais;

Or. en

Alteração 2
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Toma nota das observações do Tribunal 
de Contas sobre as vantagens da utilização 
das opções de custos simplificadas, que 
reduzem o risco de erros e a carga 
administrativa para os beneficiários; 
congratula-se pelo facto de 26 % das 
operações do FSE incluídas na amostra já 
recorrerem a essas opções em 20122; apoia 
a utilização mais extensiva das opções de 
custos simplificadas no futuro período 
financeiro plurianual;

6. Toma nota das observações do Tribunal 
de Contas sobre as vantagens da utilização 
das opções de custos simplificadas, que 
reduzem o risco de erros e a carga 
administrativa para os beneficiários; toma 
nota do facto de 26 % das operações do 
FSE incluídas na amostra já recorrerem a 
essas opções em 20122;
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__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos 
Sociais e da Inclusão, Comissão Europeia, 
p. 4.

2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos 
Sociais e da Inclusão, Comissão Europeia, 
p. 4.

Or. en

Alteração 3
Deputada Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Está consciente de que opções de 
custos simplificados podem reduzir a 
frequência de erros, mas considera que, 
neste caso, a má aplicação das regras 
pode ficar por detetar;

Or. en


