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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exercițiului financiar 2009, secțiunea III – Comisia și 
agențiile executive (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC))
Raportor pentru aviz: Csaba Őry
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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. ia act de faptul că rata de execuție a creditelor de plată prevăzute în cadrul financiar 2000-
2006 pentru 2009 pentru Fondul Social European (FSE) s-a ridicat la 97,1% 
(1 540 000 000 EUR); ia act de faptul că plățile intermediare și prefinanțările pentru 
cadrul financiar 2007-2013 s-au ridicat la 11 300 000 000 EUR; recunoaște eforturile 
Comisiei de îmbunătățire a gestiunii financiare; regretă faptul că, în pofida crizei 
financiare, statele membre nu solicită fonduri din FSE;

2. ia act de faptul că frecvența erorilor urmează o tendință descrescătoare în ultimii trei ani, 
de la 54% în 2007 la 36% în 2009; recunoaște eforturile Comisiei de a reduce ratele de 
eroare; solicită să se depună eforturi sporite pentru a reduce rambursarea costurilor 
neeligibile;

3. solicită Comisiei să contribuie la ameliorarea gestiunii financiare aplicând programul de 
acțiune care accelerează procesul decizional privind corecțiile financiare;

4. salută faptul că realizarea programului FSE în 2009 s-a axat asupra Strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă, în special asupra măsurilor destinate să îmbunătățească 
angajabilitatea pe piața muncii (30,6%1) și asupra activităților de dezvoltare a educației și 
a formării profesionale (22,8%1), asupra incluziunii sociale (20,8%1) și asupra egalității de 
șanse (6,5%1);

5. salută eforturile întreprinse de Comisie de obține informații detaliate de la toate statele 
membre, solicitându-le să prezinte rapoarte anuale de control întocmite de serviciile de 
audit și rapoarte anuale de sinteză;

6. solicită Curții de Conturi să verifice și celelalte linii bugetare din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă și să determine de ce creditele înscrise nu sunt utilizate integral.

                                               
1 Din cheltuielile certificate.


