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(C7-0224/2012 – 2012/2167(DEC))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès



PE501.888v01-00 2/4 PA\920926RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\920926RO.doc 3/4 PE501.888v01-00

RO

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. salută faptul că, pentru prima dată în 2011, domeniul ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale a fost selectat și evaluat separat de capitolul politicii de coeziune; salută 
rata de eroare mai scăzută pentru acest domeniu de politică, care este de 2,2% în 
comparație cu o medie de 3,9% pentru toate domeniile de politică;

3. reamintește necesitatea de a monitoriza și măsura performanța instrumentelor financiare în 
raport cu obiectivele de politică - obiectivele UE 2020 - pentru a putea identifica 
deficiențele și face progrese; solicită ca informațiile și datele privind performanța să fie 
disponibile pe bază anuală; este de părere că, în contextul actualei crize economice și 
financiare, nevoia de date bazate pe criterii multiple privind performanța în cazul 
intervențiilor FSE este esențială;

4. regretă că, în pofida consolidării liniilor bugetare aferente FSE prin intermediul unor 
transferuri de la alte linii bugetare și al bugetului rectificativ, plăți restante în valoare de 
2,7 miliarde EUR nu au putut fi efectuate către beneficiari ca urmare a creditelor de plată 
insuficiente; invită Comisia să propună și Consiliul să aprobe credite de plată precise în 
procedura bugetară anuală pentru evitarea incertitudinii și a unei sarcini procedurale 
inutile asupra autorității bugetare, precum și pentru efectuarea la timp a plăților către 
beneficiari;

5. salută faptul că, în ceea ce privește FSE, s-a adăugat o sumă de 3,25 milioane EUR la linia 
aferentă asistenței tehnice operaționale pentru mobilizarea de expertiză specifică și pentru 
a sprijini în mod direct punerea în aplicare a unui program operațional al FSE pentru 
Grecia;

6. ia act de faptul că ponderea cheltuielilor aferente componentei privind ocuparea forței de 
muncă a programului Progress este ceva mai scăzută decât ponderea pe care o are 
componenta respectivă în cadrul programului; în urma concluziilor raportului de evaluare1

consideră că cheltuielile aferente consilierii, cercetării și analizei politice, precum și 
dezbaterii politice privind ocuparea forței de muncă ar trebui să crească; 

7. solicită o raționalizare sporită și o diviziune mai clară a sarcinilor între Progress, EU-
OSHA și Eurofound în ceea ce privește prezentarea de dovezi în domeniul sănătății și 
securității în muncă;

8. constată ratele de execuție pentru EURES de 74% în perioada 2010-2011 și de 67% în 
perioada 2011-2012; invită Comisia să îmbunătățească utilizarea fondurilor EURES 
pentru a folosi pe deplin potențialul acestui instrument într-o perioadă de creștere 
accentuată a ratelor șomajului în UE.

                                               
1 „The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report”, Ecorys, 22 decembrie 2011.
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