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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. Congratula-se com o facto de que, pela primeira vez em 2011, o domínio do emprego e 
dos assuntos sociais foi analisado e avaliado separadamente do capítulo da política de 
coesão; congratula-se com a baixa da taxa de erro neste domínio, que é de 2,2% em 
comparação com a média de 3,9% para todas as áreas políticas;

3. Recorda a necessidade de acompanhar e medir o desempenho dos instrumentos 
financeiros quanto aos objetivos políticos - objetivos da Europa 2020 -, a fim de poder 
identificar deficiências e realizar progressos; apela a que as informações e os dados 
relativos a estes desempenhos sejam disponibilizados numa base anual; entende que, no 
contexto da atual crise económica e financeira, é essencial a necessidade de dados 
multicritérios relativos ao desempenho a respeito das intervenções do FSE; 

4. Lamenta que, apesar de reforços das rubricas orçamentais do FSE por meio de 
transferências entre rubricas orçamentais e através do orçamento retificativo, não tenham 
podido ser pagos 2,7 mil milhões de euros a título de pagamentos pendentes aos 
beneficiários, devido a dotações de pagamento insuficientes; insta a Comissão a propor ao 
Conselho que aprove dotações de pagamento suficientes no âmbito do processo 
orçamental anual, a fim de evitar a incerteza e encargos processuais desnecessários à 
autoridade orçamental e efetuar aos beneficiários pagamentos em tempo útil;

5. Congratula-se com o facto de que foi adicionado um montante de 3,25 milhões de euros à 
linha de assistência técnica operacional do FSE, a fim de mobilizar conhecimentos 
especializados e apoio direto à aplicação de um programa operacional do FSE na Grécia;

6. Assinala que a parte das despesas na vertente emprego no âmbito do programa Progress é 
ligeiramente inferior à parte que tem no programa; considera que, na sequência das 
conclusões do relatório de avaliação1, as despesas em assessoria política, investigação e 
análise, e no debate político sobre o emprego devem ser aumentadas;

7. Apela a uma maior racionalização e a uma divisão mais clara de tarefas entre Progress, 
EU-OSHA e Eurofound no que diz respeito à produção de provas no domínio da saúde e 
da segurança no trabalho;

8. Observa que a taxa de execução do Eures se elevou a 74% no período 2010-2011 e a 67% 
em 2011-2012; solicita à Comissão que melhore a utilização dos fundos do EURES a fim 
de usufruir plenamente do potencial deste instrumento neste período de forte subida das 
taxas de desemprego na UE.


