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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. Toma nota do facto de as dotações de pagamento do quadro financeiro 2000-2006 para o 
Fundo Social Europeu (FSE) previstas para 2009 terem sido utilizadas em 97,1% 
(1.540.000.000 euros); assinala que os pagamentos intermédios e os pré-financiamentos 
no quadro financeiro 2007-2013 ascendem a à 11.300.000.000 euros; reconhece os 
esforços envidados pela Comissão para melhorar a gestão financeira; lamenta que, a 
despeito da crise financeira, os Estados-Membros não tenham solicitado a mobilização de 
dotações do FSE;

2. Nota que a frequência de erros segue uma fase descendente nos três últimos anos, 
passando de 54% em 2007 para 36% no presente ano; reconhece os esforços da Comissão 
para reduzir a taxe de erro; insta a que sejam redobrados os esforços, tendo nomeadamente 
em vista reduzir o reembolso de custos não elegíveis; 

3. Solicita à Comissão que contribua para a melhoria da gestão financeira prosseguindo um 
programa de acção que acelere os processos de decisão relativos às correcções financeiras; 

4. Saúda o facto de, em 2009, a execução do programa do FSE se ter concentrado na 
estratégia europeia para o emprego e, nomeadamente, nas medidas que visam melhorar a
empregabilidade no mercado de trabalho (30,6%)1 e nas acções a favor da educação e da 
formação profissional (22,8%2), da inclusão social (20,8%3) e da igualdade de 
oportunidades (6,5%); 

5. Saúda os esforços da Comissão para obter de todos os Estados-Membros a garantia de que 
apresentam contas detalhadas por meio de relatórios de controlo anuais dos serviços de 
auditoria e de relatórios anuais de síntese; 

6. Exorta ao Tribunal de Contas a debruçar-se igualmente sobre as outras rubricas 
orçamentais no domínio social e do emprego e a determinar as razões pelas quais as 
dotações inscritas não foram integralmente utilizadas. 

                                               
1 Despesas certificadas
2 Despesas certificadas
3 Despesas certificadas


