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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
1. salută faptul că Curtea de Conturi a analizat în continuare domeniul ocupării forței de
muncă și al afacerilor sociale printr-un eșantion format din numeroase tranzacții; regretă
rata ridicată de eroare din acest domeniu de politică, aflat la 3,2% în 2012, comparativ cu
2,2% în exercițiul precedent; remarcă totuși că această rată de eroare a fost totuși cea mai
redusă din toate domeniile de politici;
2. evidențiază importanța Fondului social european (FES) ca instrument esențial de punere în
aplicare a politicii sociale și de ocupare a forței de muncă, în special în momente de declin
economic, când astfel de investiții în capitalul uman, ocuparea forței de muncă și
incluziunea socială sunt atât de necesare; remarcă faptul că cheltuielile din cadrul FES au
reprezentat cca 97% din totalul cheltuielilor din acest domeniu de politică din 2012;
3. își reiterează cererea de a se monitoriza instrumentele financiare, în special FES, Fondul
european de ajustare la globalizare, componentele relevante din Instrumentul de asistență
pentru preaderare și Instrumentul european de microfinanțare Progress și de a se evalua
performanțele lor comparativ cu obiectivele specifice de politică stabilite în Strategia
Europa 2020 și în procesul anual conex semestrului european;
4. regretă erorile ce rezultă din proiecte și cheltuieli neeligibile; își reiterează apelul la o
monitorizare mai eficientă a respectării normelor de eligibilitate;
5. consideră că mai multe erori generate de încălcări ale normelor privind achizițiile publice
sau de ineligibilitatea participanților ar putea justifica includerea unor cerințe suplimentare
în legislațiile naționale; solicită Comisiei și statelor membre să revizuiască cazurile de
suprareglementare activă și pasivă pentru a reduce sarcinile administrative inutile și
complexitatea accesării FES și a altor fonduri pentru ocuparea forței de muncă și afaceri
sociale; atrage atenția în acest sens asupra unui raport recent al Comisiei intitulat
Simplificarea și suprareglementarea în cadrul Fondului social european1, în special cu
privire la aplicarea noului regulament;
6. ia act de observațiile Curții de Conturi referitoare la beneficiile utilizării unor opțiuni de
costuri simplificate, care ar reduce riscul de eroare și sarcinile administrative impuse
beneficiarilor; salută faptul că 26% din tranzacțiile FES incluse în eșantion au aplicat deja
aceste opțiuni în 20122; sprijină utilizarea pe o scară mai largă a opțiunilor de costuri
simplificate în viitorul cadru financiar multianual;
7. reamintește necesitatea de a îmbunătăți utilizarea finanțării EURES, a cărei rată de
utilizare a înregistrat un declin între 2010 și 2012; salută lansarea activităților din cadrul
1

Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DG
Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene.
2
Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DG
Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene, p. 4.
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programului „Primul tău loc de muncă EURES” în 2012, una dintre acțiunile emblematice
care vizează combaterea șomajului în rândul tinerilor;
8. solicită autorităților europene și naționale ca, atunci când instituie mecanismele de control
asupra utilizării Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, să le
adapteze în funcție de caracteristicile părților interesate implicate.
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