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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. subliniază că 18% din cheltuielile aferente politicii de coeziune comunitare sunt destinate 
ocupării forței de muncă și afacerilor sociale, marea majoritate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul acestui domeniu de politică (94 %) fiind suportate de Fondul social european 
(FSE);

2. salută faptul că resursele destinate FSE au fost utilizate în proporție de 100% în cazul 
creditelor de angajament (10,8 miliarde EUR) și în proporție de 87,9% în cazul creditelor 
de plată (7,1 miliarde EUR); recunoaște că nivelul mai redus de utilizare a creditelor de 
plată se datorează contractării unor angajamente de abia în ultimul trimestru; recunoaște 
eforturile Comisiei în vederea unei mai bune gestiuni financiare;

3. salută constatarea auditului Curții de Conturi referitoare la reducerea indicelui de eroare la 
7,7%; își exprimă surprinderea față de constatarea Curții de Conturi potrivit căreia 
directivele UE privind achizițiile publice nu au fost transpuse corect în legislațiile 
naționale și așteaptă din partea Comisiei să supravegheze mai bine procesul de 
transpunere în legislațiile naționale și să verifice eligibilitatea proiectelor finanțate;

4. recunoaște eforturile Comisiei de a asigura, prin cursuri de formare bilaterale și 
multilaterale, că statele membre formează, informează, consiliază și orientează în mod 
continuu atât beneficiarii, cât și organismele de punere în aplicare, pentru a reduce 
indicele de eroare;

5. solicită din nou ca statele membre să aibă obligația de a raporta cu privire la gestiunea 
financiară a instrumentelor de finanțare și sprijină solicitarea Curții de Conturi ca 
utilizarea FSE să fie controlată în mod regulat de către Comisie;

6. regretă că recomandările Curții de Conturi privind contribuția FSE la combaterea 
abandonului școlar nu au fost transpuse până acum decât parțial de către Comisie;

7. reamintește că este de datoria Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri 
Sociale și Egalitatea de Șanse, care gestionează creditele, 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;

8. salută eforturile întreprinse de Comisie de a 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 și consideră necesară extinderea activității de audit a 
Comisiei pentru a prezenta Parlamentului valoarea adăugată a unei finanțări din partea 
UE;

9. subliniază nevoile deosebite ale grupurilor-țintă și ale promotorilor de proiecte din cadrul 
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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;

10. consideră că este absolut necesar să se prevadă, în special în ceea ce privește finanțarea 
prin Fondul european de ajustare la globalizare, valori de referință pentru costurile unitare 
ale diferitelor măsuri sprijinite financiar și subliniază că Fondul european de ajustare la 
globalizare a finanțat doar 21 de proiecte în valoare totală de 105 milioane EUR, deși a 
dispus de fonduri de până la 500 de milioane EUR; așteaptă, de aceea, din partea Comisiei 
să sprijine statele membre într-un mod mai eficient la alegerea unor proiecte adecvate 
pentru finanțarea acordată prin Fondul european de ajustare la globalizare, având în 
vedere importanța Fondului pentru reintegrarea șomerilor;

11. 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;

12. așteaptă din partea Comisiei rapoarte de evaluare detaliate referitoare la proiectele-pilot.


