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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. pozitívumként kiemeli, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) előirányzatai a 
kötelezettségvállalásoknál 10,6 milliárd euróval 100%-ban, míg a kifizetéseknél 8,8 
milliárd euróval 97,1%-ban lekötésre kerültek; elismeri a Bizottságnak a pénzügyi 
irányítás javítására tett erőfeszítéseit;

2. rámutat a strukturális alapokban tapasztalható legalább 11%-os általános hibaarányra; 
tudomása van arról, hogy az ESZA-nál alacsonyabb ez az arány; saját hibaarányának 
közzétételére ösztönzi a Bizottságot, valamint arra, hogy vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy az ESZA nagyobb önállóságot kapjon a következő pénzügyi 
időszakban;

3. sajnálja, hogy még mindig nem értékelhető a Bizottság strukturális alapok irányításának 
javítására irányuló cselekvési terve1; kiemeli, hogy az ESZA-nál a 2000 és 2006 közötti 
időszakban végrehajtott pénzügyi korrekciók 82%-a Olaszországot és Spanyolországot 
érintette; a hibák gyorsabb kiküszöbölése céljából, valamint a bevált és helytelen 
gyakorlatok példái révén a pénzeszközök megfelelő felhasználásának támogatása 
érdekében az érintett tagállamokkal együtt végrehajtandó célorientált erőfeszítéseket, 
valamint lépcsőzetes tájékoztatási és szankcionáló rendszert tart szükségesnek;

4. emlékeztet arra, hogy a pénzeszközöket kezelő Foglalkoztatási Főigazgatóság feladata a 
csalás és korrupció megelőzésére szolgáló megfelelő intézkedések meghozatala; üdvözli 
a Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott szoros együttműködést; kéri annak 
biztosítását, hogy az ESZA csalási ügyeit a nemzeti igazságügyi hatóságok is nyomon 
kövessék és kivizsgálják;

5. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy valamennyi tagállamtól átfogó beszámolót 
kapjon az ellenőrző szervek éves ellenőrzési jelentései és összefoglaló éves jelentések 
révén; a beszámolókészítési kötelezettség vizsgálatát kéri, hogy ne kerüljön sor az 
információk kétszeri bekérésére; a nemzeti közigazgatási és ellenőrző szervek hiányzó 
vagy hiányos jelentéseit, valamint a költségvetési szabályzatokra vonatkozó 
minimumkövetelmények figyelmen kívül hagyását elfogadhatatlannak és büntetendőnek 
tartja; ezért kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat a meglévő jelentési 
kötelezettség javítására és kibővítésére, valamint szankcionáló intézkedésekre;

6. megállapítja, hogy a pénzeszközök odaítélésének folyamatában érdekellentétek lehetnek 
az eszközök kezelői és azok kedvezményezettjei között; kéri a Bizottságot, hogy a 
pénzeszközök odaítélésének folyamatában fennálló érdekellentétek elkerülésére szolgáló 
szabályokat hajtsa végre megfelelő eszközökkel a nemzeti közigazgatások szintjén;

7. hangsúlyozza az ESZA célcsoportjainak és projektgazdáinak sajátos igényeit; 
kezdeményezi a közhasznú szervezetekben végzett önkéntes tevékenységek és tárgyi 
eszközeik bevonását a projektek társfinanszírozásába; kéri az ESZA jelenlegi igazgatási 

                                               
1  A Bizottság 2007. február 19-i közleménye a Bizottságnak a megosztott irányítású strukturális intézkedésekre 
vonatkozó felügyeleti szerepének megerősítésére irányuló cselekvési tervről (COM(2008)0097)
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költségeinek megvizsgálását a projektgazdáknál, tagállamok és projektek szerinti 
lebontásban;

8. emlékeztet a strukturális alapokról szóló rendeleteknek az irányítás egyszerűsítését célzó 
legújabb módosításaira (1341/2008/EK rendelet, 284/2009/EK rendelet, 396/2009/EK 
rendelet, 397/2009/EK rendelet, 846/2009/EK rendelet); jelentést kér e módosítások 
hatásairól.


