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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. Recorda que 2018 foi o penúltimo ano de execução do atual quadro financeiro 
plurianual (QFP) e que todos os programas financeiros se encontram agora plenamente 
operacionais;

2. Observa com preocupação que se registaram atrasos em pedidos de pagamento de um 
valor substancial, que serão apresentados nos próximos exercícios, e que tal teve 
repercussões na utilização dos pré-financiamentos e das autorizações por liquidar e 
afetará as necessidades de dotações de pagamento no início do próximo QFP; reconhece 
que a Comissão Europeia está a tomar medidas para evitar pressões indevidas no nível 
das dotações de pagamento nos primeiros anos do QFP 2021-2027;

3. Saúda o facto de, em 2018, as autoridades de auditoria terem, pela primeira vez, 
comunicado erros utilizando uma metodologia comum acordada entre a Comissão e os 
Estados-Membros e de as despesas não elegíveis e os procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos terem sido identificados como os tipos mais comuns de 
irregularidades; observa que se verificou uma melhoria sustentada do nível global de 
erro estimado nos pagamentos efetuados a título do orçamento da União nos últimos 
exercícios (4,4 % em 2014; 3,8 % em 2015; 3,1 % em 2016, 2,4 % em 2017 e 2,6 % em 
2018);

4. Congratula-se com o facto de a Comissão Europeia ter executado uma elevada 
percentagem das recomendações de acompanhamento do Tribunal e apoia o 
compromisso do Tribunal, em consonância com a sua estratégia para o período 2018-
2020, de efetuar o seguimento de todas as recomendações em matéria de auditoria de 
resultados que dirigiu à Comissão três anos antes;

OBSERVAÇÕES SOBRE A SUB-RUBRICA 1B DO QFP «COESÃO ECONÓMICA, 
SOCIAL E TERRITORIAL»

Observações gerais

5. Salienta a importância da política de coesão da União para apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e para ajudar os Estados-Membros e as regiões a 
explorarem novas oportunidades e a enfrentarem desafios, como a globalização, o 
desemprego, as mutações industriais, a transição digital e a requalificação das pessoas;

6. Observa que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) constatou, em 2018, um aumento 
significativo dos pedidos de pagamento por parte dos Estados-Membros no referente 
aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), que incluem o Fundo Social 
Europeu, devido principalmente ao nível relativamente baixo dos pedidos de pagamento 
dos FEEI nos primeiros anos dos programas de 2014-2020; assinala, ao mesmo tempo, 
que a absorção dos FEEI continuou a ser mais lenta do que o previsto, o que contribuiu 
para o aumento das autorizações por liquidar destes fundos; lamenta os atrasos na 
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execução dos FEEI, que continuarão a afetar a utilização de pré-financiamentos e de 
autorizações por liquidar no último ano do atual QFP, bem como as necessidades em 
dotações de pagamento no próximo QFP; insta a Comissão a analisar as razões para o 
baixo nível de absorção e a tomar medidas, nomeadamente a simplificação das novas 
regras para o período pós-2020, a fim de evitar pressões indevidas no nível de dotações 
nos primeiros anos do próximo QFP 2021-2027 e regras desnecessariamente complexas 
e/ou onerosas que não sejam portadoras de valor para as políticas da UE; 

7. Regista com viva preocupação que o nível de erro estimado no domínio da coesão 
económica, social e territorial é de 5,0 %, o que é bastante superior ao limiar de 
materialidade de 2%; salienta que o novo quadro de controlo e de garantia foi concebido 
para assegurar que as taxas de erro residual anual sejam inferiores a 2 %; 

8. Observa que persistem insuficiências no que respeita à regularidade das despesas 
declaradas pelas autoridades de gestão e que, apesar das recentes melhorias, subsistem 
lacunas, bem como erros não detetados ou não corrigidos; salienta, neste contexto, que 
as autoridades de auditoria desempenham um papel fundamental do quadro de garantia 
e de controlo das despesas no domínio da coesão;

9. Constata que, neste domínio de intervenção, a despesa da União se caracteriza 
essencialmente por reembolsos de custos e, logo, por despesas de alto risco que 
envolvem regras mais complexas do que em outros domínios de intervenção; assinala 
também que uma importante fonte de complexidade para os beneficiários surge sempre 
que as exigências de elegibilidade impostas a nível nacional ultrapassam as 
estabelecidas na legislação da UE; recorda que o Tribunal de Contas constatou que o 
nível de erro estimado nas despesas de alto risco era de 4,5 %;

10. Salienta que tal se traduz num nível de erro estimado relativamente elevado (que 
aumentou 3,0 % em comparação com o exercício anterior) neste domínio de 
intervenção, que, em 2018, foi a rubrica que mais contribuiu para o nível de erro 
estimado para as despesas de alto risco (43,0 % de todos os erros);

11. Está também preocupado com o facto de, segundo o TCE, a DG EMPL, na sua 
estimativa do montante em risco (1,8 % das despesas de 2018 sob a alçada da DG 
EMPL, ou seja, 247 milhões de euros), ter subestimado o nível de irregularidades para 
2018;

12. Concorda com as conclusões do TCE de que são necessárias melhorias adicionais, 
nomeadamente em termos de aplicação do quadro pelas autoridades de gestão, pelas 
autoridades de auditoria e pela Comissão, a fim de reduzir, no futuro, o elevado nível de 
erro;

13. Salienta, novamente este ano, a necessidade de tomar medidas eficazes e urgentes para 
reduzir essas fontes de erro e garantir paralelamente um elevado desempenho, e insta a 
Comissão a aplicar com rapidez as recomendações do TCE neste domínio de 
intervenção; insta, em particular, a Comissão a melhorar a aplicação de medidas de 
controlo adequadas com o objetivo de assegurar que nenhum programa possa ser 
encerrado com um nível significativo de erros ou de despesas irregulares, e insta as 
autoridades de auditoria a darem resposta às deficiências assinaladas e a utilizarem 
melhor o modelo de garantia da Comissão no futuro e, em particular, a efetuarem 



AD\1197007PT.docx 5/10 PE642.933v02-00

PT

controlos regulares ao nível dos intermediários financeiros;

14. Observa que, no que se refere ao Fundo Social Europeu (FSE), à Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (IEJ) e ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD), foram interrompidos três programas FSE/IEJ para o Reino Unido, a Itália e a 
Hungria e um programa FEAD para a Itália, com a consequente interrupção de vários 
pagamentos em 2018; assinala que foram enviadas 33 cartas de advertência aos 
Estados-Membros em causa;

15. Reconhece que o número de cartas de advertência e de interrupções aumentou 
significativamente em 2018, em comparação com o ano anterior, devido ao aumento do 
número de pacotes de garantia recebidos em fevereiro de 2018 e aos resultados das 
auditorias de conformidade realizadas no decurso do ano;

FSE

 16. Recorda que o FSE e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) se destinam a 
incentivar um elevado nível de emprego, educação e formação e a criar mais e melhores 
empregos, nomeadamente através da IEJ destinada às regiões com uma elevada taxa de 
desemprego dos jovens; salienta que a IEJ deve, por conseguinte, beneficiar do apoio 
financeiro e político contínuo das instituições da União, bem como das instituições 
nacionais e regionais, na concretização dos seus objetivos nos próximos anos, e 
congratula-se, a este respeito, com o compromisso da Comissão de transformar a IEJ 
num instrumento permanente para combater o desemprego dos jovens;

17. Recorda que, no seu Relatório Especial n.º 5/2017 - «Desemprego dos jovens: as 
políticas da UE alteraram a situação?», o Tribunal de Contas constatou que, embora 
tenham sido realizados progressos na implementação da Garantia para a Juventude em 
alguns Estados-Membros e tenham sido alcançados alguns resultados, a situação ficou 
aquém das expectativas iniciais suscitadas pelo lançamento da Garantia para a 
Juventude; recorda também que, embora tenha sido lograda a reorientação do 
financiamento do FSE, na sequência das recomendações formuladas no Relatório 
Especial n.º 17/2015 do Tribunal de Contas («Apoio da Comissão às equipas de ação 
para a juventude: os fundos do FSE foram reorientados, mas sem incidência suficiente 
nos resultados»), a incidência nos resultados continua a ser insuficiente; 

18. Reafirma, por conseguinte, que os procedimentos de gestão financeira, bem como os 
requisitos em matéria de apresentação de informações na IEJ e na Garantia para a 
Juventude, devem ser melhorados e mais orientados para os jovens que se encontram 
mais excluídos da educação, da formação e do emprego;

19. Recorda que importa dar seguimento a 10 recomendações constantes de relatórios 
especiais (uma do Relatório Especial n.º 16/2016 («Objetivos da UE em matéria de 
educação: programas harmonizados, mas insuficiências na medição do desempenho», 
dois do Relatório Especial n.º 14/2016 («Iniciativas políticas e apoio financeiro da UE 
para a integração dos ciganos:  realizaram-se progressos significativos na última década, 
mas são necessários mais esforços no terreno») e sete do Relatório Especial n.º 6/2018 
(«Livre circulação de trabalhadores: a liberdade fundamental está assegurada, mas uma 
melhor orientação dos fundos da UE ajudaria a mobilidade dos trabalhadores») que 
devem ser implementadas, a maior parte das quais até 31 de dezembro de 2019; toma 
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nota, em particular, do Relatório Especial n.º 14/2016, segundo o qual a maior parte dos 
projetos foram realizados como previsto, mas os critérios de «boas práticas» que 
contribuem para o êxito da inclusão dos ciganos nem sempre foram aplicados e a 
monitorização do desempenho afigurou-se difícil; recorda que a falta de dados sólidos e 
completos sobre os ciganos constitui um problema não apenas em relação aos projetos, 
mas também a nível da elaboração de políticas a nível nacional e da UE; lamenta que 
esta situação possa manter-se inalterada, a menos que sejam tomadas medidas rápidas;

FEAD

20. Considera que a ação incisiva da União em prol das pessoas mais carenciadas é de 
extrema importância tendo em conta que, em média, mais de uma em cada cinco 
pessoas e uma em cada quatro crianças continuam em risco de pobreza ou de exclusão 
social na União Europeia; 

21. Recorda as conclusões do Relatório Especial n.º 05/2019 do TCE («Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAD): um apoio valioso, mas o seu contributo 
para a redução da pobreza ainda não é conhecido»), em especial a conclusão do TCE de 
que os elementos inovadores de política social do FEAD permitem ir além da redução 
da pobreza através da ajuda alimentar (que representa 83 % do orçamento do FEAD) e 
oferecem possibilidades aos Estados-Membros para promoverem a inclusão social; 

22. Recorda também que os dados apresentados no Relatório Especial n.º 5/2019 do TCE 
mostram que o Fundo tem um efeito significativo em quase todos os Estados-Membros 
e que o fornecimento de alimentos e ajuda material e a promoção de medidas de 
inclusão social pelo FEAD fazem a diferença para as pessoas mais carenciadas, 
incluindo as que poderiam ser excluídas da assistência social tradicional ou que 
necessitam de apoio imediato; salienta igualmente que, de acordo com os bancos 
alimentares, um terço dos alimentos que distribuem é financiado pelo FEAD, e que este 
fundo viabiliza uma menor dependência do fluxo irregular de donativos e permite, por 
conseguinte, planear melhor a redistribuição de alimentos específicos;

23. Apoia, por conseguinte, o FEAD, que visa atenuar as formas mais graves de pobreza na 
União, tais como a privação alimentar, a privação de habitação e a pobreza infantil;

24. Regista que, devido às limitações no seu acompanhamento e à falta de dados à escala da 
UE, a contribuição do FEAD para a redução da pobreza ainda não foi demonstrada em 
termos quantitativos e recorda que a Comissão tem de melhorar os dados recolhidos 
para ilustrar de forma mais adequada a importância relativa do FEAD enquanto vetor da 
solidariedade europeia e como forma de ajudar a combater as clivagens sociais na 
União;

25. Observa que o relatório de avaliação intercalar do FEAD identificou várias 
insuficiências na execução do Fundo e que o TCE sugeriu que o Fundo fosse orientado 
de forma mais adequada para as pessoas mais necessitadas; recorda igualmente que, no 
relatório de avaliação intercalar, se considerou que as medidas de acompanhamento e a 
sua monitorização poderiam ser mais exploradas;

Luta contra potenciais casos de fraude

26. Salienta a necessidade de uma verificação mais rigorosa dos contratos públicos durante 
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todo o ciclo de financiamento;

27. Recorda que, de acordo com as conclusões do Relatório Especial n.º 06/2019 do TCE 
(«Combater a fraude nas despesas de coesão da UE: as autoridades de gestão têm de 
reforçar a deteção, a resposta e a coordenação), embora se tenham registado melhorias 
na forma como as autoridades de gestão identificam os riscos de fraude nos fundos de 
coesão da União (incluindo o FSE) e concebem medidas preventivas, continua a ser 
necessário que as autoridades de gestão reforcem a deteção, a resposta e a coordenação 
em matéria de fraude;

28. Reconhece os esforços envidados pela Comissão Europeia e pelos Estados-Membros a 
este respeito e encoraja-os a continuar a desenvolver o instrumento de avaliação do 
risco ARACHNE, com a participação ativa dos Estados-Membros; para o efeito, insta 
os Estados-Membros a utilizarem, em larga escala, a base de dados ARACHNE, a fim 
de prevenir a utilização fraudulenta e irregular dos fundos da UE;

OBSERVAÇÕES SOBRE A SUB-RUBRICA 1A DO QFP «COMPETITIVIDADE PARA 
O CRESCIMENTO E O EMPREGO»

Observações gerais

29. Recorda que a maioria das despesas da sub-rubrica 1a do QFP é gerida diretamente pela 
Comissão e consiste em subvenções concedidas a beneficiários públicos ou privados 
que participam em projetos; 

30. Regista com satisfação que o nível de erro estimado no domínio da «Competitividade 
para o crescimento e o emprego» é de 2,0 %, o que representa uma diminuição 
substancial em comparação com 2017 (4,2 %) e 2016 (4,1 %), e observa que os erros 
estão, na sua maioria, relacionados com as despesas no domínio da investigação, ao 
passo que os erros relativos a outras despesas são limitados; reconhece os esforços 
envidados pela Comissão para melhorar o nível de erro, que é inferior ao observado nos 
últimos dois anos, e reitera a importância dos programas de despesas no capítulo da 
competitividade, que desempenham um papel importante na promoção de uma 
sociedade inclusiva, no estímulo do crescimento e na criação de emprego na UE;

EaSI

31. Observa que, segundo a Comissão, a avaliação intercalar do EaSI evidenciou que os 
seus objetivos ainda são pertinentes e que o programa deu provas de eficácia na 
sensibilização das partes interessadas relevantes, na produção de resultados de boa 
qualidade e na consecução dos seus objetivos, em especial à luz do atual contexto 
socioeconómico difícil no rescaldo da crise financeira e económica; constata igualmente 
que, embora os três eixos (Progress, EURES e Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social) pareçam funcionar de forma independente, foram 
identificados alguns domínios que poderiam resultar num aumento da eficácia 
(«sinergias»);

32. Observa que a avaliação intercalar do EaSI evidenciou uma série de soluções para 
melhorar a execução do programa, especialmente através da simplificação dos 
procedimentos, de uma maior coerência interna, de uma maior flexibilidade, de uma 
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maior atenção relativamente aos grupos que necessitam de apoio específico e de 
ligações com outros fundos, e incentiva a Comissão a atuar nesse sentido; insta, em 
particular, a que, no âmbito da vertente EaSI, o FSE + inclua uma série de melhorias 
neste sentido;

Agências

33. Saúda o facto de a Comissão ter concluído, em 2018, a primeira avaliação transversal 
das agências da Comissão Europeia que trabalham no domínio da política de emprego e 
assuntos sociais (Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA) tendo em vista complementar 
a revisão do regulamento que cria as três agências tripartidas; regista com satisfação que 
a avaliação confirma um relatório de avaliação muito positivo sobre a pertinência, a 
eficácia, a eficiência, a coerência e o valor acrescentado das agências, bem como a 
necessidade de reforçar a cooperação, a fim de explorar sinergias; além disso, realça que 
a transparência e a sensibilização dos cidadãos para a existência das agências são 
essenciais para a sua responsabilização democrática; defende que a utilidade e a 
facilidade de utilização dos recursos e dos dados das agências são da maior importância; 
solicita, por conseguinte, uma avaliação da forma como os dados e os recursos são 
apresentados e disponibilizados, bem como da medida em que os cidadãos os 
consideram fáceis de identificar, reconhecer e utilizar;

34. Congratula-se com a criação da Autoridade Europeia do Trabalho (AET) e salienta a 
necessidade de assegurar recursos financeiros suficientes para o seu estabelecimento; 
insiste em que esse financiamento não pode ser realizado através da reafetação de 
dotações destinadas a outras agências e rubricas orçamentais no domínio do emprego e 
dos assuntos sociais e não pode traduzir-se numa redução dos recursos e das 
capacidades do EURES; salienta, portanto, a necessidade de manter rubricas 
orçamentais claras e separadas para a AET e o portal EURES;

CONCLUSÃO

35. Congratula-se com o facto de a Comissão ter lançado quatro avaliações temáticas em 
2018 (apoio ao emprego dos jovens, apoio do FSE ao emprego e à mobilidade, apoio do 
FSE à educação e à formação e apoio do FSE à inclusão social); 

36. Reconhece que a recomendação do TCE – na sequência da qual a Comissão deveria, em 
todas as suas atividades, utilizar os termos «recursos», «realizações», «resultados» e 
«impacto» de forma coerente e em consonância com as suas Orientações para Legislar 
Melhor – foi aplicada apenas em alguns aspetos e insta a Comissão a envidar esforços 
para que esta recomendação seja aplicada na íntegra;

37. Solicita, de um modo mais geral, à Comissão que aplique o mais rapidamente possível 
todas as recomendações pendentes do TCE e, numa perspetiva a mais longo prazo, que 
tenha em conta as recomendações do TCE aquando da execução de ações ao abrigo do 
novo FSE + a partir de 2021.
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