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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 resursele destinate Fondului social european (FSE) au fost utilizate în 
proporție de 100% în cazul creditelor de angajament (10,6 miliarde EUR) și în proporție 
de 97,1% în cazul creditelor de plată (8,8 miliarde EUR); recunoaște eforturile Comisiei 
în vederea unei mai bune gestiuni financiare; 

2. atrage atenția asupra ratei generale de eroare de cel puțin 11% în cazul fondurilor 
structurale; are indicii în legătură cu o rată mai scăzută în cazul FSE; îndeamnă Comisia 
să prezinte propria rată de eroare și să examineze posibilitatea unei autonomii sporite a 
FSE în perioada de finanțare următoare;

3. regretă că planul de acțiune al Comisiei pentru ameliorarea gestiunii fondurilor 
structurale1 nu permite încă evaluări; subliniază că 82% dintre corecțiile financiare din 
cadrul FSE în perioada 2000-2006 s-au referit la Italia și la Spania; consideră că sunt 
necesare eforturi concrete în cazul statelor membre vizate, precum și un sistem de 
informare și sancționare gradat pentru a elimina erorile mai repede și a sprijini utilizarea 
corectă a creditelor cu ajutorul unor exemple de cele mai bune/cele mai rele practici;

4. reamintește că este de datoria Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, care 
gestionează credite, să ia măsuri adecvate pentru a preveni fraudele și corupția; salută 
strânsa cooperare cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); solicită garanții cu 
privire la urmărirea și sancționarea cazurilor de fraudă din cadrul FSE și de către 
autoritățile judiciare naționale;

5. salută eforturile Comisiei de a primi explicații detaliate din partea tuturor statelor sub 
formă de rapoarte anuale de control prezentate de instituțiile de audit și rapoarte anuale 
rezumative; solicită verificarea responsabilității statelor membre, pentru a se evita cererea 
informațiilor de două ori; consideră lipsa rapoartelor autorităților naționale de gestiune și 
control, rapoartele lacunare, precum și nerespectarea cerințelor minime ale 
reglementărilor financiare, ca fiind inacceptabile și pasibile de sancțiuni; invită, de aceea, 
Comisia să elaboreze propuneri pentru îmbunătățirea și completarea obligației existente 
de raportare cu un mecanism de sancționare;

6. constată că este posibil să existe conflicte de interese între gestionari și beneficiari în 
procesul alocării de fonduri; invită Comisia să asigure respectarea normelor privind 
evitarea conflictelor de interese în procesul alocării de fonduri, prin mijloace 
corespunzătoare la nivelul administrațiilor naționale;

7. subliniază nevoile deosebite ale grupurilor-țintă și ale promotorilor de proiecte din cadrul 
FSE; propune acceptarea de activități de voluntariat desfășurate în cadrul organizațiilor 
nonprofit și de contribuții în natură pentru cofinanțarea proiectelor; solicită o anchetă 
printre promotorii de proiecte cu privire la costurile administrative ale FSE în funcție de 
stat și de proiect;

                                               
1  Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2007 intitulată „Plan de acțiune privind întărirea rolului de 
supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale” (COM(2008)0097). 
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8. reamintește modificările recente aduse regulamentelor privind fondurile structurale 
[Regulamentul (CE) nr. 1341/2008; Regulamentul (CE) nr. 284/2009; Regulamentul (CE) 
nr. 396/2009; Regulamentul (CE) nr. 397/2009; Regulamentul (CE) nr. 846/2009] în 
vederea simplificării administrative; solicită un raport referitor la impactul acestor 
modificări.


