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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:

Aspectos gerais

1. Constata que o exercício orçamental de 2004 se caracterizou pela adesão de 10 novos 
Estados-Membros em 1 de Maio de 2004, o que implicou automaticamente um 
alargamento do quadro orçamental e das dimensões do orçamento; no que se refere à 
gestão orçamental, o exercício de 2004 foi marcado pelo prosseguimento da consolidação 
da reforma e foi o primeiro exercício em que o orçamento foi inteiramente decidido e 
executado segundo o modelo do orçamento baseado em actividades (OBA);

No que se refere ao capítulo 5: Acções estruturais

2. Toma nota de que o Tribunal de Contas detectou, uma vez mais, insuficiências nos 
sistemas de gestão e controlo das acções estruturais e insta especialmente os 
Estados-Membros a procederem urgentemente a melhorias;

3. Subscreve a recomendação do Tribunal de Contas no sentido de aumentar o número de 
controlos de projectos no local; lamenta, neste contexto, que a Direcção-Geral do 
Emprego não tenha realizado controlos suficientes para formar um juízo fundamentado 
sobre o funcionamento dos sistemas de gestão e controlo nos Estados-Membros para 
2000-2006;

4. Manifesta, em geral, a sua satisfação perante os progressos realizados relativamente às 
taxas de utilização; constata que tal se deve provavelmente também à aplicação da regra 
n+2;

No que se refere ao capítulo 6: Políticas internas

5. Manifesta, em geral, a sua satisfação perante as taxas de utilização nas rubricas 
orçamentais destinadas ao emprego e aos assuntos sociais, taxas essas que se ficaram a 
dever a uma melhoria da gestão pela Comissão;

6. Constata que, no domínio das políticas internas, continuam a não existir garantias 
suficientes quanto à legalidade e regularidade dos pagamentos; insta a Comissão a 
examinar sistematicamente se não seria possível simplificar os seus sistemas de reembolso 
de despesas e formular de forma mais clara os procedimentos e as instruções referentes 
aos diversos programas.


