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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék folytatta a foglalkoztatás és szociális ügyek területének 
nagyszámú tranzakciómintán keresztül történő vizsgálatát; sajnálattal veszi tudomásul, 
hogy megnövekedett a hibaarány ezen a szakpolitikai területen: 2012-ben 3,2% volt az 
előző évi 2,2%-hoz képest; megjegyzi, hogy ez a hibaarány még mindig a legalacsonyabb 
az összes szakpolitikai területen belül; 

2. rámutat az Európai Szociális Alapnak (ESZA) mint a foglalkoztatási és szociálpolitika 
végrehajtására szolgáló fő szakpolitikai eszköznek a jelentőségére, különösen a gazdasági 
visszaesés idején, amikor a leginkább szükség van a humántőkébe, foglalkoztatásba és 
társadalmi befogadásba való beruházásra; megjegyzi, hogy 2012-ben az ESZA-kiadások 
tették ki a szakpolitikai terület kiadásainak mintegy 97%-át; 

3. ismételten felhív a pénzügyi eszközök, különösen az ESZA, az Európai Globalizációs 
Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz vonatkozó komponenseinek és az európai 
Progress mikrofinanszírozási eszköz ellenőrzésére, valamint ezek eredményességének az 
Európa 2020 stratégia által, valamint az éves európai szemeszter politikaalkotási 
folyamatában meghatározott specifikus szakpolitikai célok fényében történő felmérésére; 

4. sajnálattal veszi tudomásul a nem támogatható projektekből és kiadásokból adódó hibákat; 
ismételten felszólít a támogathatósági szabályoknak való megfelelés hatékonyabb 
ellenőrzésére; 

5. úgy véli, hogy sok, a közbeszerzési szabályok megsértéséből és a résztvevők 
jogosulatlanságából eredő hiba a nemzeti jogszabályok által előírt további követelmények 
számlájára írható; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az aktív 
és passzív túlszabályozás ilyen eseteit a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, 
az ESZA-hoz való hozzájutás egyszerűsítése, valamint az egyéb foglalkoztatási és 
szociális ügyekhez kapcsolódó kiadások visszafogása érdekében; felhívja a figyelmet e 
tekintetben a Bizottság „Simplification and Gold-plating in the European Social Fund” 
(Egyszerűsítés és túlszabályozás az Európai Szociális Alap vonatkozásában)1 című 
közelmúltbeli jelentésére, különösen annak az új rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
részeire; 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék megfigyeléseit az egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek alkalmazásával kapcsolatban, amelyek csökkentik a hibalehetőségeket és a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhet; üdvözli, hogy a mintául vett ESZA-
tranzakciók 26%-a már 2012-ben is élt ilyen módszerekkel2; támogatja az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek kiterjedtebb alkalmazását az elkövetkező többéves 

                                               
1 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, hiv.: Ares(2013)3470438978 – 2013. November 
13., Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatósága, European Bizottság
2 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, hiv.: Ares(2013)3470438978 – 2013. November 
13., Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatósága, European Bizottság, 4. o.
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pénzügyi időszakban;

7. megismétli, hogy javítani kell az EURES-finanszírozás felhasználását, amely 2010 és 
2012 között csökkenést mutatott; üdvözli „Az első EURES-állásod” programhoz 
kapcsolódó tevékenységek 2012-es elindítását mint az ifjúsági munkanélküliség 
problémájával foglalkozó egyik kiemelt kezdeményezést;

8. felhívja az európai és a nemzeti hatóságok figyelmét, hogy a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra vonatkozó ellenőrzési 
mechanizmusok felállításakor azokat a bevont érdekelt felek jellegéhez igazítsák.


