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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. Observa que 18% das despesas respeitantes à política de coesão da União se destinam ao 
emprego e aos assuntos sociais, sendo a grande maioria das despesas efetuadas neste 
domínio imputável em 94% ao Fundo Social Europeu (FSE);

2. Regista, pois, com satisfação que, no tocante ao Fundo Social Europeu (FSE), as dotações 
de autorização, no montante de 10,8 mil milhões de euros, registaram uma taxa de 
utilização de 100%, tendo as dotações de pagamento, no valor de 7,1 mil milhões de 
euros, apresentado uma taxa de utilização de 87,9%; reconhece que a taxa mais baixa de 
execução das dotações de pagamento se deveu ao facto de algumas dotações de 
autorização apenas terem sido contraídas no decurso do último trimestre; reconhece os 
esforços envidados pela Comissão para melhorar a gestão financeira;

3. Congratula-se, por conseguinte, com o facto de o Tribunal de Contas ter constatado, na 
sua análise, que a taxa de erro foi reduzida para 7.7%; declara-se surpreendido face à 
constatação do Tribunal de Contas de que diretivas da UE em sede de adjudicação de 
contratos públicos não foram devidamente transpostas para o direito nacional e espera, 
pois, que a Comissão monitorize mais cabalmente a transposição para o direito nacional e 
verifique a admissibilidade dos projetos;

4. Reconhece os esforços da Comissão no sentido de assegurar, mercê de formações 
bilaterais e multilaterais, que os Estados-Membros prestem formação, informação, 
orientação e aconselhamento contínuos aos beneficiários e organismos de execução a fim 
de diminuir a taxa de erro;

5. Reitera o seu pedido de obrigar os Estados-Membros a prestar contas pela gestão 
financeira dos instrumentos de financiamento e faz sua a reivindicação do Tribunal de 
Contas de que a intervenção do FSE seja regularmente controlada pela Comissão;

6. Lamenta que, até à data, as recomendações do Tribunal de Contas sobre a contribuição do 
FSE para a luta contra o abandono escolar prematuro só em parte tenham sido postas em 
prática pela Comissão;

7. Recorda que incumbe à Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, que 
administra os fundos, adotar medidas apropriadas para a prevenção da fraude e da 
corrupção; congratula-se com a estreita cooperação com o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF); exige a garantia de que os casos de fraude no âmbito do FSE sejam 
também acompanhados e punidos pelas autoridades judiciais nacionais;

8. Acolhe favoravelmente as diligências empreendidas pela Comissão para obter de todos os 
Estados-Membros uma prestação de contas detalhada mediante a apresentação de 
relatórios de controlo anuais, por parte dos serviços de auditoria, e de relatórios anuais de 
síntese, e considera necessário que a Comissão amplie a sua atividade de verificação de 
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molde a comunicar ao Parlamento o valor acrescentado de um financiamento pela UE;

9. Salienta as necessidades específicas dos grupos-alvo e dos promotores dos projetos no 
âmbito do FSE; preconiza que as atividades de voluntariado exercidas em organizações 
sem fins lucrativos e as contribuições em espécie contribuam para o cofinanciamento dos 
projetos; solicita um levantamento atualizado dos custos administrativos do FSE junto dos 
promotores dos projetos, por Estado-Membro e por projeto;

10. Considera imprescindível, sobretudo no que respeita ao financiamento do Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização, a prescrição de valores indicativos para os custos 
unitários das diferentes medidas apoiadas financeiramente e observa que o referido Fundo 
apenas financiou 21 projetos num valor total de 105 milhões de euros, elevando-se a 500 
milhões de euros o montante máximo das dotações disponibilizadas; espera, assim, que a 
Comissão, atendendo à importância do Fundo para a reintegração dos desempregados, 
apoie de modo mais eficaz os Estados-Membros aquando da seleção de projetos 
apropriados ao financiamento a título do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização;

11. Exorta o Tribunal de Contas a examinar igualmente as outras rubricas orçamentais que se 
inscrevem no domínio social e do emprego e a determinar as razões pelas quais as 
dotações inscritas não foram integralmente utilizadas.

12. Espera que a Comissão apresente relatórios de avaliação detalhados relativos aos projetos-
piloto.


