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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Regista com satisfação que, no tocante ao Fundo Social Europeu (FSE), as dotações para 
autorizações, no montante de 10,6 mil milhões de euros, registaram uma taxa de 
utilização de 100%, e as dotações para pagamentos, no valor de 8,8 mil milhões de euros, 
registaram uma taxa de utilização de 97,1%; reconhece os esforços envidados pela 
Comissão para melhorar a gestão financeira; 

2. Assinala uma taxa de erro geral nos Fundos Estruturais de, pelo menos, 11%; tem 
indicações segundo as quais a taxa será inferior no que respeita ao FSE; convida a 
Comissão a comunicar a sua própria taxa de erro e a examinar a possibilidade de uma 
maior autonomia do FSE para o próximo período de financiamento;

3. Lamenta que ainda não seja possível proceder a uma avaliação do Plano de Acção da 
Comissão para a melhoria da gestão dos Fundos Estruturais1; assinala que 82% das 
correcções financeiras efectuadas no âmbito do FSE de 2000 a 2006 disseram respeito à 
Itália e à Espanha; considera necessário centrar os esforços em objectivos precisos, em 
cooperação com os Estados-Membros envolvidos, e prever um sistema modulado de 
informações e sanções, com vista a eliminar mais rapidamente os erros e a basear uma 
boa utilização dos recursos em exemplos de "boas e más práticas";

4. Recorda que incumbe à Direcção-Geral do Emprego, que gere as dotações, adoptar 
medidas apropriadas para prevenir a fraude e a corrupção; congratula-se com a estreita 
colaboração com o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF); exige a garantia de 
que os casos de fraude no âmbito do FSE sejam igualmente perseguidos e punidos pelas 
autoridades judiciais nacionais;

5. Saúda os esforços da Comissão para obter de todos os Estados-Membros uma completa 
prestação de contas mediante relatórios anuais dos serviços de auditoria e relatórios 
anuais de síntese; solicita que a obrigação de prestação de contas seja objecto de uma 
análise, a fim de evitar que as informações sejam solicitadas duas vezes; considera que 
relatórios de prestação de contas omissos ou incompletos dos organismos nacionais de 
gestão e controlo, bem como a violação dos requisitos mínimos da regulamentação 
financeira, são inaceitáveis e passíveis de sanções; exorta, por conseguinte, a Comissão a 
elaborar propostas para melhorar e alargar a actual obrigação de informação, instaurando 
um mecanismo de aplicação de sanções;

6. Assinala que existe a possibilidade de conflitos de interesses entre gestores e 
beneficiários no processo de atribuição de fundos; insta a Comissão a velar pelo 
cumprimento das regras para evitar os conflitos de interesses no processo de atribuição de 
fundos, prevendo recursos adequados ao nível das administrações nacionais;

7. Salienta as necessidades específicas dos grupos-alvo e dos promotores dos projectos no 
âmbito do FSE; insiste em que as actividades de voluntariado sejam orientadas para as 

                                               
1  Comunicação da Comissão, de 19 de Fevereiro de 2007, sobre um plano de acção para reforçar o papel de 
supervisão da Comissão no âmbito da gestão partilhada de acções estruturais (COM(2008)0097). 
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organizações sem fins lucrativos e em que as contribuições em espécie sejam canalizadas 
para o co-financiamento de projectos; solicita um levantamento actualizado, junto dos 
promotores dos projectos, dos custos administrativos do FSE por Estado-Membro e por 
projecto; 

8. Remete para as alterações mais recentes aos regulamentos dos Fundos Estruturais 
(Regulamento (CE) n. º 1341/2008, Regulamento (CE) n.º 284/2009, Regulamento (CE) 
n.º 396/2009, Regulamento (CE) n.º 397/2009, Regulamento (CE) n.º 846/2009) com 
vista a uma simplificação administrativa; exige um relatório sobre os efeitos dessas 
alterações. 


