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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad kalbant apie Europos socialiniam fondui (ESF) skirtas lėšas 
įsipareigojimų asignavimai buvo panaudoti 100 proc. (10,6 mlrd. eurų), o mokėjimų 
asignavimai  97, 1 proc. (8,8 mlrd. eurų); teigiamai vertina Komisijos pastangas 
pagerinti finansų valdymą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kalbant apie struktūrinius fondus bendras procentinis klaidų 
dydis siekia mažiausiai 11 proc.; turi duomenų, kad ESF procentinis klaidų dydis 
mažesnis; skatina Komisiją pateikti informaciją apie savo procentinį klaidų dydį ir 
patikrinti galimybę suteikti ESF didesnį savarankiškumą kitu finansiniu laikotarpiu; 

3. apgailestauja, kad dar negalima atlikti Komisijos veiksmų plano, pagal kurį siekiama 
pagerinti struktūrinių fondų valdymą1, vertinimo; pabrėžia, kad 20002006 m. laikotarpiu 
82 proc. ESF finansinių klaidų taisymo atvejų buvo susiję su Italija ir Ispanija; mano, kad 
kalbant apie minėtąsias valstybes nares būtina imtis tikslingų veiksmų ir taikyti pakopinę 
informavimo ir sankcijų sistemą siekiant greičiau pašalinti klaidas ir pateikti geriausios ir 
blogiausios patirties pavyzdžių siekiant skatinti tinkamai naudoti lėšas;

4. primena, kad už lėšų valdymą atsakingas Užimtumo generalinis direktoratas turi imtis 
tinkamų priemonių, siekdamas užkirsti kelią sukčiavimui ir korupcijai; palankiai vertina 
glaudų bendradarbiavimą su Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF); reikalauja užtikrinti, 
kad sukčiavimo atvejais, susijusiais su ESF, tyrimą atliktų ir sankcijas taikytų taip pat ir 
nacionalinės teisminės institucijos;

5. teigiamai vertina Komisijos pastangas užtikrinti, kad visos valstybės narės išsamiai 
atsiskaitytų pateikdamos metines audito įstaigų kontrolės ataskaitas ir suvestines metines 
ataskaitas; prašo iš naujo apsvarstyti nuostatas dėl įpareigojimo atsiskaityti, kad nebūtų 
pakartotinai reikalaujama tos pačios informacijos; mano, kad atvejai, kai nacionalinės 
administravimo ir kontrolės įstaigos nepateikia ataskaitų arba pateikia neišsamias 
ataskaitas, taip pat kai nesilaikoma būtinųjų finansinio reglamento reikalavimų, 
nepriimtini ir kad šiais atvejais turėtų būti numatyta taikyti sankcijas; atsižvelgdamas į 
tai, prašo Komisijos pateikti pasiūlymų siekiant patobulinti ir išplėsti dabartinį 
įpareigojimą atsiskaityti numatant sankcijų sistemą; 

6. konstatuoja, kad lėšų skyrimo proceso metu galimi asmenų, susijusių su lėšų valdymu, ir 
lėšų gavėjų interesų konfliktai; prašo Komisijos įgyvendinti taisykles, pagal kurias būtų 
siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams lėšų skyrimo proceso metu, ir šiam tikslui 
pasiekti skirti atitinkamų išteklių nacionalinės administracijos lygmeniu;

7. pabrėžia specialias ESF tikslinių grupių ir už projektus atsakingų asmenų reikmes; ragina 
užtikrinti, kad pelno nesiekiančiose organizacijose būtų skatinama savanoriška veikla ir 
kad prie bendro projektų finansavimo būtų prisidedama indėliais natūra; prašo už 
projektus atsakingų asmenų pateikti aktualią ESF administravimo išlaidų, suskirstytų 
pagal valstybes nares ir projektus, apžvalgą;   

                                               
1  2007 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatas „Komisijos dalijamojo struktūrinių veiksmų valdymo priežiūros 
stiprinimo veiksmų planas“ (COM(2008)0097).
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8. primena apie naujausius struktūrinių fondų reglamentų (Reglamento (EB) Nr. 1341/2008, 
Reglamento (EB) Nr. 284/2009, Reglamento (EB) Nr. 396/2009, Reglamento (EB) Nr. 
397/2009, Reglamento (EB) Nr. 846/2009) pakeitimus siekiant supaprastinti valdymą; 
prašo pateikti šių pakeitimų poveikio ataskaitą.


