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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo Evropskemu socialnemu skladu dodeljenih 10,6 
milijarde EUR v obveznostih, kar ustreza ravni 100 %, in 8,8 milijarde EUR v plačilih, 
kar ustreza ravni 97,1 %; priznava prizadevanja Komisije za boljše finančno 
poslovodenje; 

2. opozarja na splošno stopnjo napak v strukturnih skladih, ki znaša vsaj 11 %; ima podatke 
o nižji stopnji za Evropski socialni sklad; poziva Komisijo, naj posreduje lastno stopnjo 
napak in preuči možnost večje samostojnosti Evropskega socialnega sklada v naslednjem 
finančnem obdobju;

3. obžaluje, da še zmeraj ni mogoče oceniti akcijskega načrta Komisije za izboljšanje 
upravljanja strukturnih skladov1; poudarja, da je bilo v letih 2000 do 2006 82 % finančnih 
popravkov v Evropskem socialnem skladu izvedenih za Italijo in Španijo; meni, da so za 
zadevne države članice potrebna ciljno usmerjena prizadevanja in da je treba vpeljati 
progresiven sistem informacij in kazni, s katerim bi bilo mogoče hitreje odpraviti napake 
in s pomočjo primerov najslabše in najboljše prakse podpirati porabo sredstev;

4. spominja, da je naloga generalnega direktorata za zaposlovanje, ki upravlja sredstva, da 
sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij in korupcije; pozdravlja tesno 
sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam; zahteva zagotovilo, da bodo 
primere goljufij v zvezi z Evropskim socialnim skladom preganjali in kaznovali tudi 
nacionalni pravosodni organi;

5. pozdravlja prizadevanja Komisije, da z vsakoletnimi revizijskimi poročili in povzetki 
letnih poročil zahteva odgovornost vseh držav članic; poziva k preverjanju odgovornosti, 
da ne bo treba dvakrat pridobivati informacij; meni, da so manjkajoča ali pomanjkljiva 
poročila nacionalnih upravnih in nadzornih uradov ter neupoštevanje minimalnih zahtev 
proračunske zakonodaje nesprejemljivi in da je treba ta dejanja kaznovati; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi predloge, kako izboljšati sedanjo obveznost poročanja in jo 
razširiti z mehanizmom kaznovanja; 

6. ugotavlja, da je v postopku dodelitve sredstev mogoče navzkrižje interesov med 
upravitelji in prejemniki sredstev; poziva Komisijo, naj z ustreznimi ukrepi na ravni 
nacionalne uprave uveljavi predpise za preprečevanje navzkrižja interesov v postopku 
dodelitve sredstev;

7. poudarja posebne potrebe ciljnih skupin in organizatorjev projektov v okviru Evropskega 
socialnega sklada; predlaga, da se med sofinancirane projekte vključijo tudi neplačane 
dejavnosti v neprofitnih organizacijah in stvarni vložki; prosi za novejše podatke o 
stroških upravljanja Evropskega strukturnega sklada pri organizatorjih projektov, 
razvrščene po državi članici in projektih;

8. spominja na nedavne spremembe uredb o strukturnih skladih (uredba (ES) št. 1341/2008; 
uredba (ES) št. 284/2009; uredba (ES) št. 396/2009; uredba (ES) št. 397/2009; uredba 

                                               
1  Sporočilo Komisije z dne 19. februarja 2007 o akcijskem načrtu za krepitev nadzorne vloge Komisije v okviru 
deljenega upravljanja strukturnih ukrepov (KOM(2008)0097).
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(ES) št. 846/2009) za poenostavitev upravnega postopka; zahteva poročilo o učinku teh 
sprememb.


