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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem zauważa, że na Europejski Fundusz Społeczny przeznaczono środki w 
wysokości 10,6 mld euro na zobowiązania do poziomu 100% oraz 8,8 mld euro na 
wypłaty do poziomu 97,1%; odnotowuje wysiłki Komisji na rzecz poprawy zarządzania 
finansowego; 

2. wskazuje w funduszach strukturalnych ogólny wskaźnik błędu w wysokości 11%; ma 
wskazania o niższym wskaźniku w przypadku EFS; zachęca Komisję, żeby przekazała 
własny wskaźnik błędu i zbadała, czy możliwa jest większa samodzielność EFS w 
następnym okresie finansowym;

3. ubolewa, że wciąż nie można dokonać oceny planu działania na rzecz umocnienia 
nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi1; podkreśla, że 82% korektur 
finansowych w EFS w okresie 2000–2006 przypada na Włochy i Hiszpanię; uważa, że 
konieczne są celowe wysiłki podejmowane z danymi państwami członkowskimi, a także 
stopniowy system informacji i sankcji w celu szybszego usuwania błędów i wsparcia 
rzetelnego wykorzystania środków dzięki przykładom „najlepszej i najgorszej praktyki”;

4. przypomina, że zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, która zarządza środkami, 
jest przyjęcie odpowiednich środków na rzecz zapobiegania oszustwom i korupcji; z 
zadowoleniem przyjmuje współpracę z urzędem ds. zwalczania nadużyć finansowych 
OLAF; wzywa do zapewnienia, że przypadki oszustw w EFS będą ścigane i karane także 
przez krajowe organy wymiaru sprawiedliwości;

5. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji, żeby pociągnąć wszystkie państwa 
członkowskie do gruntownej odpowiedzialności poprzez roczne sprawozdania z kontroli i 
roczne sprawozdania podsumowujące; zwraca się o przeanalizowanie odpowiedzialności, 
żeby nie żądano podwójnie udzielania informacji; jest zdania, że nieskładanie 
sprawozdań przez krajowe organy administracji i organy kontroli lub składanie ich w 
wybrakowanej formie, a także nieprzestrzeganie minimalnych wymogów w 
rozporządzeniach finansowych jest nie do przyjęcia i powinno podlegać sankcjom; 
wzywa w związku z tym Komisję, żeby opracowała wnioski, w których istniejący 
obowiązek sprawozdawczości zostanie ulepszony i poszerzony za pomocą mechanizmu 
sankcji;

6. stwierdza, że w procesie finansowania możliwe są konflikty interesów między organami 
zarządzającymi środkami i podmiotami je otrzymującymi; zwraca się do Komisji, żeby 
za pomocą odpowiednich środków na szczeblu administracji krajowej egzekwowała 
przepisy o zapobieganiu konfliktom interesów w procesie finansowania;

7. podkreśla szczególne potrzeby grup docelowych i promotorów projektów w EFS; 
zachęca do włączenia działalności honorowej w organizacjach pożytku publicznego i 
wkładów w naturze do współfinansowania projektów; zwraca się o przeprowadzenie 

                                               
1  Komunikat Komisji z 19 lutego 2007 r. na temat planu działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad 
działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego (COM(2008)0097).
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zaktualizowanego badania na temat kosztów administracyjnych EFS u promotorów 
projektów w poszczególnych państwach członkowskich i w odniesieniu do 
poszczególnych projektów;

8. przypomina o najnowszych zmianach w rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych, które mają uprościć procedury administracyjne (rozporządzenie (WE) 
nr 1341/2008; rozporządzenie (WE) nr 284/2009; rozporządzenie (WE) nr 396/2009, 
rozporządzenie (WE) nr 397/2009, rozporządzenie (WE) nr 846/2009); wzywa do 
sporządzenia sprawozdania w sprawie skutków tych zmian.


